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Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken:
a. Melding vistroperij AUHV
b. Vissenbos AUHV
3. Concept verslag Werkcomité vergadering dd. 18 augustus 2015
4. Afsprakenlijst visuitzet
5. Calamiteitenplan vissterfte
6. Actielijst
7. Rondvraag

1. Opening en mededelingen
Lars heet iedereen welkom.
Simon Dekker (voorzitter AUHV) vervangt vandaag eenmalig Robin Blokhuizen.
Voor de nieuwe werkwijze van de VBC zijn we op zoek gegaan naar een 4de
vertegenwoordiger vanuit de sportvisserij. Het liefst iemand vanuit de regio Woerden ivm een
goede regionale vertegenwoordiging vanuit heel het VBC gebied. Lars en Martin hebben een
goed gesprek gehad met Cor van Tuijl en dragen hem voor als 4de vertegenwoordiger. Cor is
de beoogde nieuwe voorzitter van HSV de Rijnstreek en heeft veel politieke en ambtelijke
ervaring. Tijdens de plenaire vergadering zal hij officieel worden voorgedragen.
2. Ingekomen stukken
a. melding visstroperij AUHV
Vanuit de AUHV is er een melding gekomen dat een lid gezien zou hebben dat er tijdens de
visstandmonitoring van de Leidsche Rijn teilen met vis niet in het water zijn teruggezet, maar
werden meegenomen. Vanuit de VBC is er richting de uitvoerder (ATKB) een telefonische
melding gemaakt van het vermeende voorval. Met als doel hun te waarschuwen zodat ze
konden nagaan of er misschien iets gaande was. Later is dit ook per mail gedaan met de
vraag om hierop naar de vereniging te reageren. ATKB heeft een keurig en duidelijk
antwoord geformuleerd. Door het ontbreken van feitelijk bewijs en goede relatie/vertrouwen
met ATKB is er vanuit de VBC geen enkele reden ATKB te verdenken van de vermeende
visstroperij. Vanuit de VBC zal dit per mail bevestigd worden aan ATKB (Actie MH). Martin
heeft met ATKB besproken dat het misschien goed is om in de VBC uitleg te geven hoe zij
een visserijkundigonderzoek uitvoeren. ATKB staat hier positief tegenover.
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b. Vissenbos AUHV
De AUHV heeft n.a.v. het advies vanuit Sportvisserij Nederland het initiatief genomen om
vissenbossen ter bescherming van de visstand tegen aalscholvers aan te brengen. De
gemeente heeft hiervoor inmiddels akkoord gegeven, maar vragen om een ‘akte van geen
bezwaar’ vanuit HDSR. In juni is de vraag naar de ‘akte’ bij HDSR ingediend, maar ze
hebben tot dusverre nog geen reactie mogen ontvangen. Roel vraagt bij wie van HDSR de
vraag is ingediend? Martin zal dit achterhalen en doorgeven (actie MH). Roel zal vervolgens
intern navraag doen (actie RB).
3.

Verslag vorige vergadering dd. 26 mei 2015

Roel:
Punt 2, derde regel. Volgens hem is er duidelijk afgesproken dat er vanuit de AUHV een
definitie zou worden gegeven van ‘afgesloten water’. De beleving hieromtrent vanuit het
HDSR en de sportvisserij verschillen behoorlijk. Het is lastig hiervoor een goede definitie te
vinden waarmee beide partijen het eens zijn. De vraag is of dit, zeker met het nieuwe
toetsingskader, van belang is. Voorlopig wordt het opstellen/uitzoeken van de definitie
geparkeerd.
Paul:
Punt 2, tweede alinea: Waarom wordt de landelijke richtlijn visuitzet vooruitgeschoven? Deze
vraag is beantwoord onder agendapunt 4.
Punt 2, lid d, tweede alinea: Wat is de status mbt de proef met alternatieve maaimethodes?
Zijn er al afspraken gemaakt met bijvoorbeeld een universiteit?
Er is al veel studie gedaan naar de inzet van de graskarper. Sportvisserij Nederland heeft
hier recentelijk nog een literatuurstudie uitgevoerd. Alleen voorheen werd er graskarper
uitgezet om waterplanten volledig weg te vreten. Wij willen nu een proef doen naar hoeveel
vis met er worden uitgezet om een waterplantenbedekking van circa 30% over te houden,
zonder dat er gemaaid wordt. Lars geeft aan dat we dit voor een goed gedegen onderzoek
gezamenlijk moeten oppakken. Komend najaar zal er vanuit de VBC een PvA worden
opgesteld. De proef zou medio april 2016 moeten starten. Agenderen volgend overleg (actie
MH).
Lars:
Punt 4: De Schakel heeft binnen VBC DSR weinig visrecht en een klein belang. Hierom
wordt besloten om De Schakel niet te laten toetreden tot VBC DSR, maar wel agenda lid te
maken. Dit zal geagendeerd worden in de plenaire vergadering van 10 november 2015
(actie MH).
4.

Afsprakenlijst visuitzet

Er zijn verschillende overleggen geweest tussen de sportvisserij en waterschappen omtrent
visuitzet. Hieruit is een toetsingskader ontwikkeld wat zich momenteel in de eindfase bevind.
Vanuit HDSR is er gemeld dat er op korte termijn een werkbaar plan is, maar Sportvisserij
Nederland is hierin wat terughoudender. Zij geven aan dat het stuk zich in de eindfase
bevind, maar dat er nog een oplegnotitie en een communicatieplan moet worden
geschreven. De berekenmethodes zijn ingewikkeld en zonder goede uitleg zouden ze snel
verkeerd kunnen worden toegepast. Naar verwachting zullen de stukken in het voorjaar van
2016 gereed zijn en kunnen de uitzettingen voor najaar 2016 met behulp van de stukken
worden getoetst.
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Roel geeft aan dat er vragen en een zorg is vanuit HDSR omtrent de visuitzettingen. Er is nu
geen kader voor visuitzet, maar zij moeten wel het effect van de uitzettingen kunnen
verantwoorden. Vanuit HDSR zijn de geplande uitzettingen van de AUHV doorgerekend met
de nieuwe methodiek. Hier kwamen wel wat zorgelijke cijfers naar voren. Martin geeft aan
dat de uitgevoerde berekening niet op basis van alle juiste informatie is uitgevoerd. Om
gevoel te krijgen met de rekenmethode en inzicht te krijgen hoe de geplande uitzettingen
zich hiertoe verhouden, stelt Martin voor om gezamenlijk (Sportvisserij Nederland en HDSR)
met de uitzettingen van de AUHV te oefenen. Zo wordt er praktijkervaring opgedaan en kan
het toetsingskader wellicht eerder worden toegepast. Roel zal dit met hun ecoloog
overleggen en een afspraak hiervoor initiëren. In dit gesprek kan tevens de vraag mbt de
definitie ‘afgesloten water’ worden meegenomen.
Tot het toetsingskader er is wordt er een afsprakenlijst voor visuitzet opgesteld op basis van
de arbitragecommissie ‘De Biezenvelden’ en het Visplan. Martin zal een voorzet doen (actie
MH).
Dit jaar is er via de VBC alleen een melding van visuitzet binnengekomen vanuit de AUHV.
Zijn er visuitzetting gemeld van andere verenigingen bij HDSR? Roel gaat dit na (actie RB).
Martin zal een mail naar de HSV’s sturen met de vraag hun uitzettingen te melden (actie
MH).
5.

Calamiteitenplan vissterfte

Roel heeft intern nagevraagd welke afspraken er rondom vissterfte zijn gemaakt. Het is nu
zo geregeld dat er bij een melding vissterfte bij HDSR er vanuit de Dienst Uitvoering contact
wordt gezocht met de betreffende visrechthebbende. Er is echter geen 24/7 afspraak, ook
visrechthebbende zijn niet altijd bereikbaar.
Als voorbeeld is het Protocol vissterfte van Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier
bekeken/besproken. Er staan hierin een aantal goede uitgangspunten, maar lijkt ook wel wat
traag qua communicatielijnen. Maar geeft zeker handvatten voor een goed calamiteitenplan
VBC DSR. Roel geeft aan dat hij het protocol intern heeft uitgezet met de vraag in hoeverre
dit bruikbaar is en draagvlak biedt. Vanuit HDSR komt er een voorstel voor een
calamiteitenplan vissterfte (actie RB) en zal volgend werkcomité worden geagendeerd (actie
MH).
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6.

actielijst

Status acties volgens actielijst werkcomité 26 mei 2015
Actielijst n.a.v. VBC werkcomité 26 mei 2015
Nr
3

4

Actie
de
Zoeken 4 vertegenwoordiger hengelsport voor het
werkcomité uit regio Woerden. Er is een geschikte
kandidaat gevonden. Martin en Lars plannen een overleg
Opstellen werkwijze/indeling nieuwe VBC

6

VBC uitje 2016

7

Digitale kaart maaibeleid 2015 doorsturen naar secretariaat

8

Rondsturen/informeren leden mbt maaibeleid

Status
Gereed
ste

Handhaven, 1 aanzet qua
communicatielijnen is besproken
Handhaven, bespreken in
plenaire vergadering
MH vraagt RB dit nogmaals te
doen. Kwaliteit kaartmateriaal
blijft een aandachtspunt
Handhaven voor 2016

Actielijst n.a.v. VBC werkcomité 18 augustus 2015
Nr
1
2
3

Actie
Informeren AUHV mbt uitzet vis
Nagaan mogelijkheden communicatieverplichting
aannemer maaien
Document richtlijnen maaien voor HSV’s

4

Uitzoeken mogelijkheid toetreding De Schakel

Status
Gereed
Gereed, voor komend jaar wordt
dit meegenomen in het contract
RB stuurt een algemeen stuk
mbt maaien watergangen
Gereed

Actielijst n.a.v. Visplan
Nr
A

B

C

7.

Actie
Opstellen voorlopige afsprakenlijst visuitzet:
- Opzet ahv Visplan en arbitrage Biezenvelden. Agenderen
volgend overleg
Maaibeleid 2015
- Najaar evaluatie. PvA opzetten + opzet communicatie
naar HSV’s

Calamiteitenplan vissterfte
- Richtlijnen VBC HNK als voorbeeld
- Interne afspraken HDSR nagaan

Status
Volgend werkcomité overleg
agenderen
Evaluatie vanuit HDSR.
Vanuit VBC communicatie
maaibeleid 2016 voorbereiden
PvA graskarper proef najaar
2015 opzetten
Besproken. HDSR doet een
voorstel voor een
calamiteitenplan

Rondvraag

Paul:
Hij heeft begin dit jaar een voorstel gedaan om de doelstellingen in het convenant
leesbaarder te maken. Paul stuurt het document nogmaals door (actie PB). Volgend overleg
zal dit worden geagendeerd (actie MH).
Het volgende overleg is de plenaire vergadering op 10 november 2015. Het volgende
werkcomité overleg staat gepland op dinsdag 15 december 2015.
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Actiepuntenlijst
Actielijst n.a.v. VBC werkcomité 6 oktober 2015
Nr
1
2
3
4

Actie
Mail ATKB
Contact AUHV mbt vissenbos
Intern navragen status aanvraag vissenbos AUHV
Mail naar HSV’s mbt (geplande) uitzettingen

Wie
MH
MH
RB
MH

Wanneer
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

Actielijst n.a.v. VBC werkcomité 26 mei 2015
Nr
4
6

Actie
Opstellen werkwijze/indeling nieuwe VBC
VBC uitje 2016

Wie
MH
MH

7
8

Digitale kaart maaibeleid 2015 doorsturen naar secretariaat
Rondsturen/informeren leden mbt maaibeleid

RB
MH

Wanneer
z.s.m.
Najaar
2015
z.s.m.
z.s.m.

Wie
RB

Wanneer
z.s.m.

Actielijst n.a.v. VBC werkcomité 18 augustus 2015
Nr
3

Actie
Document richtlijnen maaien voor HSV’s

Actielijst n.a.v. Visplan
Nr
A

B

C

Actie
Opstellen voorlopige afsprakenlijst visuitzet:
- Opzet ahv Visplan en arbitrage Biezenvelden. Agenderen
volgend overleg
Maaibeleid 2015
- Najaar evaluatie.
- PvA graskarper opzetten
- opzet communicatie naar HSV’s
Calamiteitenplan vissterfte
- Richtlijnen VBC HNK als voorbeeld
- Interne afspraken HDSR nagaan
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Wie

Wanneer

MH

15 december

werkcomité
15 december
december
Januari 2016
RB

15 december
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