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Onderwerp

Voorstel/informatie

1. Opening

Ben van Veenen heet iedereen welkom. Ben heeft bij WRD de rol van
accountmanager visserij overgenomen van Hans Gels.

2. Mededelingen

- De voorzitter geeft de stand van zaken m.b.t. de fusie tussen Velt en Vecht
en WRD. Per 1-1-2014 ontstaat het nieuwe waterschap Vechtstromen. Hier
komt de vraag aan de orde of de VBC Regge en Dinkel en VBC Velt en Vecht
ook gaan “fuseren”. Een VBC bestuur Vechtstromen lijkt wenselijk maar een
“ambtelijke fusie” lijkt lastiger (SVON kent andere gebiedsgrenzen en het
gebied wordt erg groot). Besloten wordt de ontwikkelingen af te wachten.
- Bert Knol deelt mee dat in het kader van de Rijn Oost beleidsagenda ook
het visbeleid wordt geharmoniseerd. Een startbijeenkomst heeft recent
plaats gevonden.

3. Regelgeving
visplannen

Roland van Aalderen geeft informatie over de laatste stand van zaken met
betrekking tot het al dan niet wettelijk verplicht opstellen van visplannen. De
verwachting is dat de staatssecretaris van het ministerie van EZ nog voor
deze zomer een voorstel aan de Tweede Kamer aanbiedt. Discussiepunt is of
de Kamer voor de Binnenvisserij wel of niet een rol krijgt in het vaststellen
van de visplannen. Hoe dan ook: de visplannen dienen in de VBC voorgelegd
te worden door de visrechthebbenden; taak van het waterschap is de
visplannen te toetsen aan de KRW (waterkwaliteit/visstandsbeheer).

4. Voortgang visplan SN heeft recent een plan van aanpak aangeleverd. De aanwezigen vinden
het pva op hoofdlijn goed. De volgende opmerkingen worden ingebracht:
- we zien de visplannen als groeidocumenten
- we prioriteren: eerst de KRW waterlichamen; vervolgens visvijvers
(stadswater) en als laatste eventueel overig water. Afgesproken wordt dat
Roland dit in het pva opneemt. (actie1 Roland).
- het betreft niet alleen KRW doelen maar alle waterkwaliteitsdoelen
(bijvoorbeeld ook NATURA2000). Afgesproken wordt dat Roland dit in het
pva verwerkt. (actie 2 Roland).
- het waterschap is blij met de voortvarende aanpak van SN en staat ook
achter de opzet. Ondermeer in verband met de “fusie drukte” maakt het
waterschap echter een voorbehoud op daar waar inzet van het waterschap
wordt verwacht, zoals bijwonen van informatiebijeenkomsten voor de
sportvisserij. Deze informatiebijeenkomsten kunnen in principe in het
waterschapshuis in Almelo georganiseerd worden.

Actie

actie 1, 2
en 3
Roland

Nr.

Onderwerp
5. Betrekken
agendaleden bij
visplannen
(visrechthebbend
en)
6. Voortgang
website

Voorstel/informatie
Afgesproken wordt dat SN doorgaat op de ingeslagen weg. (actie 3 Roland)
Visrechthebbenden krijgen/hebben in gevolge de Visserijwet een duidelijke
taak bij het opstellen van visplannen. Het is gewenst de samenwerking te
intensiveren. Afgesproken wordt de agendaleden/terreinbeherende instanties
(SBB, LO, Natuurmonumenten, OPG) te informeren en te vragen of zij een
actievere rol wensen te vervullen in de VBC. (actie 4 Ben).
Er is nog geen actie ondernomen door SN. Afgesproken wordt dat SN /Pieter
Beelen in overleg met Bert de VBC website voor 1 juli actualiseert en WRD
en SVON inloggegevens aanlevert.
Genoemd wordt: actueel contactadres, opnemen kaart VBC gebied,
verwijzing naar WRD-site, opnemen verslag en visbeleidsnota WRD (actie 5

Actie
actie 4
Ben

Actie 5
Pieter

Pieter).

7. Toetsingskader
visuitzet

De Unie van waterschappen bereidt een publicatie van een standaard model
toetsingskader visuitzet voor. Besloten wordt deze publicatie af te wachten
voordat we zelf actie ondernemen.

8. Verslag VBC 10
november 2012

Met uitzondering van actie 2 zijn de acties uitgevoerd. Actie 2 is behandeld
bij agendapunt 6.
Het verslag wordt vastgesteld.

9. Afspraken en
eventuele
vervolgacties

Zie de zes hierboven vermelde acties in het verslag
Volgende vergadering rond 1 oktober bij SVON te Raalte. Organisatie Hans
Holsbeek (actie 6 Hans).

10. Rondvraag

Geen.

Opgemaakt Almelo 11 juni 2013

actie 6
Hans

