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Voor u ligt de tweede VBC-Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door
Sportvisserij Nederland en de Combinatie van Beroepsvissers en is bedoeld voor
alle Visstandbeheercommissies (VBC’s) in Nederland.
Via de nieuwsbrief informeren we u via korte berichten over allerlei zaken die
spelen in het werkveld van de VBC. Meer informatie kunt u vinden op de VBCwebsite www.visstandbeheercommissie.nl.
In deze nieuwsbrief leest u meer over:
•
Het toetsingskader voor visplannen;
•
Analyse KRW-maatlatten;
•
Nieuwe regels voor krabben en kreeftenvisserij;
•
Kort VBC-nieuws.

Toetsingskader voor visplannen
Aan het eind van dit jaar moeten de visplannen voor alle Rijkswateren gereed zijn
en door Rijkswaterstaat (RWS) zijn
getoetst. Als RWS na toetsing oordeelt dat
sport- en beroepsvisserij geen negatief
effect hebben op het bereiken van de KRWdoelen voor de visstand, zal het Ministerie
van LNV de visplannen goedkeuren en kan
vanaf 1 januari 2011 conform deze visplannen worden gevist.
Op 7 juli jl. heeft er een workshop plaatsgevonden met medewerkers van Rijkswaterstaat, het Ministerie van LNV,
Combinatie
van
Beroepsvissers
en
Sportvisserij Nederland. Het doel van de
workshop was om voor de Rijkswateren te
komen tot een toetsingskader voor
visplannen.
Tijdens de workshop werd duidelijk dat het
lastig is om voor het eind van dit jaar overal
een volwaardig visplan te hebben. Er ontbreekt namelijk belangrijke informatie over
de visstand en de visserij. Afgesproken is
daarom dat de visplannen zo goed mogelijk
moeten worden gevuld en dat per onderdeel moet worden aangegeven welke
informatie nog ontbreekt en wat er in de
toekomst gedaan zal worden om ontbrekende informatie in het visplan op te
nemen. De visrechthebbenden krijgen
daarmee langer de tijd om stapsgewijs tot
een volwaardig visplan te komen. Ieder jaar
dient er wel duidelijk voortgang geboekt te
worden. Bij iedere grote wijziging of aanvulling zal het visplan ook opnieuw ter
toetsing aan de waterbeheerder moeten
worden voorgelegd.
Het toetsingskader zal voorlopig eenvoudig
en basaal zijn. Rijkswaterstaat zal vooral
letten op de compleetheid van het visplan

en wat er aan vis uit het water wordt
onttrokken door sport- en beroepsvisserij
en wat er aan vis wordt uitgezet. Daarbij is
wel van belang dat over de witte vlekken in
het visplan goede afspraken worden opgenomen. Afspraken, waar de waterbeheerder vertrouwen aan kan ontlenen dat
die witte vlekken in de volgende versies van
het visplan zullen worden ingevuld. Als
daarbij de onttrekking en de uitzet van vis
de KRW-doelen voor vis niet in gevaar
brengen, zal Rijkswaterstaat de visplannen
naar verwachting positief beoordelen.
De KRW-doelen voor vis zijn per gebied
verschillend en worden uitgedrukt in een
score op een zogenaamde maatlat. In de
maatlat voor vis zijn verschillende aspecten
van de visstand verwerkt. Bijvoorbeeld op
de rivieren is er een maatlat voor het aantal
stroomminnende en plantenminnende vissoorten. Hoe meer soorten, hoe hoger de
score op de maatlat.
Tijdens de workshop is afgesproken dat het
toetsingskader voor visplannen in september gereed moet zijn. De VBC’s op de
Rijkswateren dienen hun visplan uiterlijk 1
november bij Rijkswaterstaat in te dienen.
Rijkswaterstaat heeft dan een maand om
de visplannen te toetsen. Vervolgens
dienen de getoetste visplannen uiterlijk 1
december aan het ministerie van LNV te
worden toegezonden.
Analyse KRW-maatlatten
Sinds 2000 is in de Europese Unie de
Kaderrichtlijn Water (KRW) in werking
getreden. Deze KRW heeft als doel de
bescherming van grond- en oppervlaktewater en de verbetering van de kwaliteit
ervan. Het is Sportvisserij Nederland de
laatste jaren gebleken dat de KRWstreefbeelden voor vis steeds slecht
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aansluiten bij de beheerspraktijk van de
wateren in Laag Nederland (West- en
Noord-Nederland).
Een
in
opdracht
van
Sportvisserij
Nederland door ingenieursbureau Tauw
uitgevoerde analyse bevestigt dit. Tauw
concludeert dat de voor deze wateren
vastgestelde
streefbeelden
voor
de
visstand veelal niet passend noch realistisch zijn. Met als mogelijk gevolg dat we
ons in Nederland voor deze wateren richten
op het bereiken van een visstand die hier
niet thuis hoort.
Het rapport van Tauw zal aan alle VBC’s
worden toegestuurd.
Krabben en kreeften
In de periode van 1 september t/m 30
november geldt dit jaar een verbod op het
gebruik van aalvistuigen. Met die vistuigen
wordt echter niet alleen aal gevangen, maar
ook wolhandkrabben en rivierkreeften. Om
de beroepsvissers de inkomsten uit die
krabben- en kreeftenvisserij te laten
behouden, kan het ministerie van LNV
beroepsvissers ontheffing verlenen van het
verbod op het gebruik van aalvistuigen in
de genoemde maanden. Voorwaarde voor
die ontheffing is dat de aalvistuigen zodanig
aangepast worden dat de aal daaruit kan
ontsnappen. Voor de ontheffing sluiten de
vissers een overeenkomst met het Productschap Vis. Extra controle op de naleving
van de voorwaarden voor ontheffing gebeurt door speciale controleurs van het
productschap. Daarnaast controleren ook
overige controle-instanties, zoals politie,
AID en BOA’s.
VBC-nieuws
De VBC Grevelingenmeer en de VBC
Twentekanalen zijn inmiddels vergevorderd
met het opstellen van het visplan. De
ondertekening van beide visplannen staat
gepland in september. Voor VBC in
oprichting Beneden Rivieren / Haringvliet
wordt door adviesbureau ATKB gewerkt
aan het opstellen van een visplan.
De VBC’s Randmeren, Volkerak-Zoommeer, Friesland, Veerse Meer beschikken
al over een visplan. Deze VBC’s zijn
overigens wel bezig om de visplannen te
updaten of actueel te houden.
De meeste VBC’s op de Rijkswateren zijn
hard aan het werk om de visplannen tijdig
klaar te hebben. Diverse VBC’s hebben de

afgelopen periode informatiebijeenkomsten
gehouden voor aangesloten beroepsvissers
en hengelsportverenigingen. Tijdens deze
avonden wordt een toelichting gegeven op
het visplan en wat Sportvisserij Nederland
en de Combinatie van Beroepsvissers
daarbij aan ondersteuning kunnen bieden.
Deze avonden worden soms ook benut om
gegevens over de visserij te verzamelen
ten behoeve van het visplan.
Een aantal VBC’s voor de waterschapsgebieden timmert hard aan de weg met visplannen. De VBC Hollands Noorderkwartier
en VBC Amstel, Gooi en Vecht zijn volop
bezig met het schrijven van visplannen. Het
inventariseren van visrechten en visstekken, het maken van schattingen van het
visserijgebruik zijn klussen die complex zijn
en veel tijd vergen. De winst is wel dat er
een goed overzicht ontstaat van de visserijbelangen in de gebieden. Dat zal de
belangenbehartiging ten goede komen.
Zo af en toe komt er ook nog een nieuwe
VBC bij. De VBC Stichtse Rijnlanden staat
in de startblokken om het visstand- en
visserijbeheer op te pakken. De VBC zal op
30 september worden opgericht. Deze VBC
beschikt voor de Lopikerwaard (een deel
van het gebied) al wel over een visplan.
VBC-website
Inmiddels hebben enkele VBC’s zich op
deze website gepresenteerd. VBC De
Dommel, VBC Hollands Noorderkwartier,
VBC Amsterdam-Rijnkanaal, VBC Delfland,
VBC Amstel, Gooi en Vecht, VBC Waal
Plus en de VBC Neder Rijn Plus hebben
een begin gemaakt met het vullen van een
eigen website. Van deze VBC’s is
informatie te vinden over de samenstelling,
het werkgebied, de lopende projecten en
contactinformatie. Iedere VBC heeft een
eigen domeinnaam. De domeinnaam kan
worden ingetypt in de adresbalk en bestaat
uit: ‘naamVBC.visstandbeheercommissie.nl’
De VBC De Dommel heeft bijvoorbeeld als
domeinnaam
dommel.visstandbeheercommissie.nl.
Een eigen website kan voor de VBC een
ideaal middel zijn om zich te manifesteren
en met de achterban en de maatschappij te
communiceren. Mocht u ook belangstelling
hebben om voor uw VBC een website te
beginnen, stuur dan een e-mail naar
aalderen@sportvisserijnederland.nl
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