Visstandbeheercommissie De Stichtse Rijnlanden
Secretaris: Caroline Hofman
Stoombootweg 39, 1035 TT Amsterdam
Tel: 020-6828040, Email: hofman@aquamarien.nl

Verslag Werkcomité vergadering dd. 5 september 2013
Aanwezig: Ron Gast (vz), Caroline Hofman (secr), Richard Trofimowicz (penn), Robin
Blokhuizen, Kees Burger, Tom Voorhamm, Peter Heuts en Winfried van Leeuwen.
Afwezig: Gerard Raaphorst.
Agendalid: Erik van Capelleveen / Roel Bronda.
1.

Opening door de voorzitter

Ron opent de vergadering om 19.30 uur.
2.

Concept verslag werkcomité vergadering dd. 13 juni 2013

Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
N.a.v. de actielijst:
 Actiepunt 1, 3, 4, 5 en 7 zijn uitgevoerd, zie verstuurde stukken.
 Actiepunt 2, VBC lidmaatschap de Schakel: De rechtszaak is uitgesteld.
 Actie 1: Wordt vervolgd (blijft op de actielijst staan).
 Actiepunt 5: Roel wordt uitgenodigd voor de volgende plenaire VBC vergadering.
 Actiepunt 6, Visrechten in kaart brengen: HDSR gebied heeft 4 regio’s. Elke regio heeft
een beheerder. Winfried heeft aan de regiocoördinatoren gevraagd om te reageren. Tom
vraagt zich af of de semi-beroeps in het visplan staan (Dit is later opgezocht door
Caroline: Ja, semi-beroeps staan in het visplan). Winfried vraagt of Kees ook voor de
particulieren/semi-beroeps gaat inventariseren. Is Kees ook afgevaardigde van de
particulieren/semi-beroeps? Kees doet dit liever niet. Frans zou dit ook kunnen doen.
Aan particulieren zou je een visplan moeten vragen, waarin staat met welke vistuigen ze
vissen. Ron: Ons algemeen beleid is ook dat we geen versnippering willen. HDSR
verhuurt niet aan De Schakel en Het Keernet en niet aan vissers die niet voldoen aan de
Regeling grote vistuigen, want dan zijn ze geen beroeps. Alleen wel als ze alleen met
een hengel vissen. L. vd Hoek is voorzitter van Het Keernet.  Actie 2: Winfried neemt
contact op met de 5 particulieren/semi-beroeps, per brief.
3.

Verstuurde stukken

3.1 * Mail met brief dd. 2 sept. 2013 aan L. vd Hoek. Waarin aangegeven dat het visrecht al
verhuurd is aan P. Burger en afwijzing op voorgestelde ruiling visrechten. (Zie verslag
werkcomité 13 juni jl., actie 1).
Zie ook nagekomen stuk; antwoord mail dd. 3 september jl. van L. van den Hoek.
Visrechten waren van Kees. Kees heeft het overgedragen aan Peter Burger. Dit is met
overeenstemming van het VBC werkcomité gedaan. Er worden geen visrechten uitgegeven
aan De Schakel of Het Keernet. En beroepsvissers moeten voldoen aan de Regeling grote
vistuigen.  Actie 3: Winfried neemt contact op met L. vd Hoek.
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3.2 * Mail dd. 2 sept. 2013 aan Ane Sybesma, HDSR. Over baggerwerkzaamheden en
natuurvriendelijke oevers in de Gelderpolder; suggesties tbv de sportvisserij. (Zie
verslag werkcomité 13 juni jl., actie 3).
Winfried: De natuurvriendelijke oevers zijn op een andere plaats aangelegd. In de
Gelderpolderwetering. Dat ligt midden in boerenland. Is niet bereikbaar voor vissers.
3.3 * Mail dd. 3 sept. 2013 aan Niels Brevé (SN) met CC aan Jos Lobée. Antwoord/reactie
op mail + brief dd. 16 mei jl. van Niels Brevé (met CC aan Jos Lobée), over de
presentatie “vervangend materiaal voor vislood” van Jos Lobée op de vorige plenaire
VBC vergadering. (Zie verslag werkcomité 13 juni jl., actie 4).
Voor kennisgeving aangenomen.
3.4 * Verslag interviews HDSR analyse visstand in gebied HDSR, zie mail van Peter Heuts
dd. 27 juni 2013. (Zie verslag werkcomité 13 juni jl., actie 7).
Peter: Interviews zijn opgenomen in het rapport. Nico Jaarsma (HDSR) zal rekening houden
met de informatie. Peter heeft nog extra gekeken naar het effect van aalscholvers. De
visstand vergeleken met plaatsen met veel/weinig predatie van aalscholvers. Veel
aalscholvers in de Lopikerwaard en de Kromme Rijn, in het hele gebied. Maar de lengtefrequentie verdeling wijkt niet af (er is vooral gekeken naar de midden-lengteklasse 10-35
cm).  Actie 4: Peter stuurt intern een stuk rond over de invloed van aalscholver op de
visstand in HDSR. Yolanda Wessels komt 3 oktober naar de VBC werkcomité vergadering.
4.

VBC lidmaatschap De Schakel. (Zie verslag werkcomité 13 juni jl. punt 5, actie 2).

De rechtszaak loopt nog. Wordt vervolgd ( Actie 1).
5.

Aanvraag huur visrechten door HSV De Rijnstreek Woerden.
* Brief aan de VBC + brief aan W. van Leeuwen + 3 plattegronden, dd. 27-08-2013

Frans wordt uitgenodigd.  Actie 5: Winfried stuurt een mail naar Frans (CC naar Caroline).
6.

Protocol visstandbemonstering, nieuwe versie maken?
* Protocol visstandbemonstering, ondertekend 21-11-2006
* Aanhangsel bij protocol, overgang van VPSR naar VBC, ondertekend 27-07-2011

Bespreking òf er een nieuwe versie gemaakt moet worden. Kees wil graag een nieuwe
versie, omdat nieuwe VBC leden niet op de hoogte zijn. Maar we kunnen niet voor elk nieuw
lid een nieuw protocol maken. Opmerkingen/vragen van Kees:
 Het is al oud, van 2006.
 Op pag. 2 onder offerteaanvraag staat “Tevens wordt het adviesbureau geadviseerd om
de plaatselijke beroepsvisser om informatie te vragen”. Kees wil dit veranderen in
“Beroepsvisser laten uitvoeren”. Peter gaf aan dat dat niet verplicht kan worden
(aanbestedingsvereiste).
 Protocol punt 6, tijdstip van bemonstering is bij voorkeur september of oktober. Maar nu
zit het nog vol waterplanten en het is nog erg warm. Kees wil dit liever later.
 Protocol punt 11+12, digitaal opslaan van de gegevens. Kees ontvangt nooit
onderzoeksrapporten. Winfried: HDSR krijgt de onderzoeksrapporten.  Actie 6: HDSR
stuurt onderzoeksrapporten naar Caroline, Caroline stuurt ze naar de visrechthebbenden.
Besloten is dat er geen nieuwe versie van het protocol nodig is. Acte 7: Richard zet het
huidige protocol visstandbemonstering op de VBC website.
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7.

Werkplan VBC DSR.
* Werkplan VBC DSR 2013, versie 14 juli 2013

Op de volgende VBC werkcomité vergadering (dd. 3 oktober 2013) gaan we de plenaire VBC
vergadering van 7 november 2013 voorbereiden. Tom is er niet 3 oktober. Yolanda Wessels
(HDSR) komt 3 oktober, om over de KRW te praten.
Onderwerpen plenaire vergadering 7 november 2013:
 Iemand uitnodigen voor een presentatie. Peter: misschien Jan Kemper met een film over
de viscounter?  Actie 8: Robin vraagt Jan Kemper (Jan komt 7 november).
 Toekenning visrechten vrije wateren. Winfried vertelt 3 oktober meer hierover.
 Verder met groeidocument Visplan. Mededeling dat gegevens aangeleverd moeten
worden, factsheets invullen. Visplan hoeft alleen voor wateren waar vis uitgezet en
onttrokken wordt. Andere wateren is niet verplicht door HDSR. Tom: Handleiding
factsheets meesturen. Factsheet module zie: www.mijnhengelsportvereniging.nl (direct:
http://www.mijnhengelsportvereniging.nl/nieuws/93/nieuw--de-factsheetmodule--jeviswaterbeheer-in-een-notendop.html). Gegevens “overige wateren” moeten aangeleverd
worden vóór 31 december 2013. Factsheets naar Caroline sturen, Caroline stuurt de
factsheets door naar HDSR. Het betreft nu eigenlijk alleen nieuwe factsheets toevoegen
aan deel 2 van het bestaande visplan.  Actie 8: Email naar alle VBC leden. Actie door
Caroline i.s.m. Ron.
Werkplan onderwerpen Werkcomité:
 Punt 4, Peilbesluiten en hoogwatervoorzieningen bespreken. Dit is een procedure
afspraak, doorlopende actie.
 Punt 5, Baggeren, maaien en visserijkundige onderzoeken. Dit doet HDSR volgens de
Gedragscode Flora- en faunawet voor Waterschappen.
 Punt 6, Project visuitzetting en onttrekking: Volgende werkcomité vergadering op agenda.
 Punt 7, Meldpunt vissterfte. Winfried: HDSR heeft een formulier opgesteld wat mensen
van de buitendienst meenemen en daarop vissterfte noteren. HDSR heeft een
calamiteiten meldpunt.  Actie 9: Winfried maakt een afspraak tussen HDSR en Tom.
 Punt 8, Stroperij. Als er stroperij wordt geconstateerd dan wordt het gemeld aan de
federatie, aan de BOA’s. Robin: AUHV heeft nu ook een meldpunt stroperij.
 Punt 9, Rol van HDSR binnen de VBC. Winfried + Peter zijn adviseurs namens HDSR,
géén lid van de VBC.
 Punt 10, Terugkoppeling stavaza evaluatie visstandbeheer. Peter: Dit onderwerp komt
terug, op werkplanlijst laten staan.
8.

Rondvraag.

Kees:
 Moet het visplan worden aangevuld door de beroepsvisserij? Winfried: Daar willen we,
HDSR, nog mee in gesprek met Peter Burger.  Actie 10: Winfried neemt contact op
met Peter Burger over visplan.
Richard:
 Het schijnt dat het waterpeil van de vijver in Nieuwegein wordt verlaagd. Winfried: Klopt,
dat is een peilbesluit. Richard: Er ligt veel bagger, het is heel ondiep en er zit veel grote
brasem. Winfried: In 2016 gaat HDSR daar een diepteschouw uitvoeren.
 Wie heeft visrechten in de Galecopper wetering? Robin: De helft AUHV en de helft HSV
De Vaart Poscar. De Vaart Poscar huurt het van de gemeente. AUHV huurt het van de
staat. Actie 11: Richard en Robin geven aan Winfried door om welk water het precies
gaat.
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Robin:
 Machtigingen Lopikerwaard zouden naar alle visverenigingen toegaan. Water is niet
ingebracht in de landelijke vislijst. De ene HSV huurt visrechten en vraagt veel geld voor
machtiging aan andere HSV.  Actie 12: Winfried gaat contract Lopikerwaard nakijken.
Ron:
 Een keer overleg met een andere VBC? Tom: VBC Rijnland heeft ca. dezelfde
constructie, met een werkcomité.  Actie 13: Tom vraagt VCBC Rijnland.
Actielijst n.a.v. VBC werkcomité vergadering 5 september 2013
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13

Actie
VBC lidmaatschap De Schakel: Tom stuurt informatie zodra
uitslag rechtszaak bekend is.
Winfried neemt contact op met de 5 particulieren/semi-beroeps,
per brief.
Winfried neemt contact op met L. vd Hoek.
Peter stuurt intern (onder embargo) een stuk rond over de
invloed van aalscholver op de visstand in HDSR.
Winfried stuurt een mail naar Frans over aanvraag huur
visrechten door HSV De Rijnstreek (CC naar Caroline).
HDSR stuurt onderzoeksrapporten naar Caroline, Caroline
stuurt ze naar de visrechthebbenden.
Richard zet het huidige protocol visstandbemonstering op de
VBC website.
Email naar alle VBC leden met verzoek factsheets overige
wateren aan te leveren voor visplan. Met link naar handleiding
factsheet module.
Meldpunt vissterfte. Winfried maakt een afspraak tussen HDSR
en Tom Voorhamm.
Winfried neemt contact op met Peter Burger over visplan.
Visrechten in de Galecopper wetering. Richard en Robin geven
aan Winfried door om welk water het precies gaat.
Winfried gaat contract Lopikerwaard nakijken.
Tom vraagt VBC Rijnland voor gezamenlijk overleg.

Wie
Tom

Wanneer
z.s.m.

Winfried

z.s.m.

Winfried
Peter

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

Winfried

z.s.m.

HDSR
Caroline
Richard

z.s.m. / t.z.t.
z.s.m.

Caroline,
Ron

z.s.m.

Winfried

z.s.m.

Winfried
Richard,
Robin,
Winfried
Winfried
Tom

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

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

Doorlopende acties:
 Werkplan elke keer op de agenda, en bijhouden wat afgehandeld is (actie Caroline).
 Caroline stuurt vastgestelde vergaderverslagen per mail naar alle VBC leden. Richard zet
vastgestelde vergaderverslagen op de VBC website.
 Nu het definitieve verslag van de werkcomité vergadering dd. 13 juni 2013.
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