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

Concept
Verslag Werkcomité vergadering dd. 3 oktober 2013
Aanwezig: Ron Gast (vz), Caroline Hofman (secr), Richard Trofimowicz (penn), Robin
Blokhuizen, Kees Burger, Gerard Raaphorst, Peter Heuts en Winfried van Leeuwen.
Afwezig: Tom Voorhamm
1.

Opening door de voorzitter

Ron opent de vergadering om 19.30 uur.
2.

Concept verslag werkcomité vergadering dd. 5 september 2013

Tekstueel:
 Pag. 1: “beroepsvissers” wijzigen in “vissers”.
 Pag. 2 + actielijst actie 6: Laatste zin verwijderen.
 Pag. 2 + actielijst actie 4: “intern/onder embargo” erbij zetten.
Het verslag is met deze wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
 Gerard, pag. 4, actie 12: Volgens Gerard zou de VBC een brief sturen naar alle HSV’s
met de vraag of ze een machtiging in de Lopikerwaard willen.  Actie 1: Caroline stuurt
i.s.m. Ron een brief/mail naar alle HSV’s met de vraag of ze een machtiging willen in de
Lopikerwaard, als bekend is aan wie visrechten zijn uitgegeven.
N.a.v. de actielijst:
 Actie 1+2+3+9+11+12+13: Wordt vervolgd, actiepunten blijven staan.
 Actie 6, betreft versturen onderzoeksrapporten: Is een doorlopende actie.
 Actie 4+5+7+8+10: Zijn uitgevoerd.
3.

Verstuurde stukken

3.1 * Email dd. 26 september jl. aan alle VBC leden met verzoek om factsheets over overige
wateren (niet-KRW wateren) in te vullen, tbv Visplan VBC DSR.
Nog geen reacties ontvangen.
4.

Ingekomen stukken

4.1 * Stuk van Peter over de invloed van aalscholver op de visstand in HDSR (Zie verslag
werkcomité 5 september jl. actie 4).
Peter heeft aan Ton van der Spiegel om commentaar gevraagd, maar nog niet ontvangen.
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Ron: Zijn er bepaalde type wateren waar meer aalscholvers voorkomen? Antw.: In helder
water veel aalscholvers, in dicht begroeid water weinig aalscholvers. Kees: Goed dat er iets
op papier staat. Kees heeft een aantal opmerkingen, die stuurt hij naar Peter.
5.

Inrichtingsplan Kromme Rijn ter hoogte van Ameliswaard
* Email van Liesbeth van Doorn (HDSR) dd. 16 september 2013 (gericht aan Frans).
* Concept inrichtingsplan Ameliswaard. Zie download link naar dit plan in een mail.

Gerard: Waar nu al steigers zijn, willen we die graag behouden. Waar nu al niet bij het water
kan worden gekomen, maakt het niet uit. De AUHV is de grootste vereniging in dit gebied.
Verzoek van Liesbeth van Doorn om reactie op inrichtingsplan Ameliswaard “doorsturen”
naar de regiocoördinator van dit gebied; Simon Dekker. Vraag daarbij om aan te geven of er
delen zijn die speciaal belangrijk zijn voor de sportvisserij.  Actie 2: Caroline stuurt i.s.m.
Ron een mail naar Simon Dekker met verzoek om te reageren op het inrichtingsplan en aan
te geven welke delen (oevers) speciaal belangrijk zijn voor de sportvisserij.
6.

KRW. Overleg met Yolanda Wessels (HDSR)

Yolanda Wessels geeft de presentatie die ze op 7 november a.s. tijdens de VBC plenaire
vergadering wil houden. Doel = actualiseren maatregelenpakket voor 2016-2021.
In april zijn knelpunten gevraagd. Nu terugkoppeling en consultatie maatregelen. De KRW
doelen zijn nog niet gehaald. Dit komt door o.a.: voedselrijkdom, barrières en inrichting &
beheer. Aandacht voor water buiten KRW-wateren.
Input visserijsector (zie powerpoint):
 Concept verslag VBC plenair april 2013.
 Interviews onderzoek evaluatie visgegevens HDSR met coördinator beroepsvisserij en
sportvisserij, 3 deelgebieden.
 Landelijk document “Belangrijke beheerkwesties”, opgesteld door het Rijk.
 O.a. meer aandacht voor natuurlijk peilbeheer en kaders voor het uitzetten van vis, want
dit is blijkbaar niet overal hetzelfde.
Yolanda gaat zelf contact opnemen met Ronald van Aalderen (Sportvisserij Nederland). Zou
handig zijn als we reactie van SN hebben vóór de plenaire vergadering op 7 november a.s.
 Actie 3: Yolanda stuurt Caroline een link naar een website waar het rapport over
“Belangrijke beheerkwesties” te downloaden is. Caroline stuurt dit door naar de VBC
werkgroepleden.
Aanbevelingen visstandonderzoek (zie powerpoint):
 Waterkwaliteit
 Habitatkwaliteit
 Connectiviteit
Yolanda: Op 10 september een brief van staatssecretaris Dijksma, waarin strengere normen
landbouwbeleid. Dat versterkt de maatregelen voor waterkwaliteit. Er wordt gewerkt aan
bestrijdingsmiddelen.
Stand van zaken actualisatie maatregelen (zie powerpoint):
 Meer aandacht voor emissie maatregelen.
 Meer aandacht voor stedelijk water.
 Meer aandacht voor overig water.
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Input Vis gerelateerde maatregelen (zie powerpoint):
 O.a. nutriënten, daar zitten nog veel kansen. Samen met boeren de criteria opstellen.
Samenwerking waterschap met agrarische collectieven.
 Vispassages. Inmiddels zijn 40 vispassages aangelegd in het HDSR beheergebied.
 Handreiking flexibel peilbeheer. Is effectief voor de ecologie en goed voor KRW doelen.
Vraag is: is het ook haalbaar? Specifieke dingen die zijn verkregen via de visserijsector
kunnen ze meenemen in de handreiking.
 Minder natuurvriendelijke oevers. Yolanda verwacht dat er niet heel veel nvo’s aangelegd
zullen worden in de komende periode. Het is niet altijd haalbaar, want je hebt
toestemming nodig van de eigenaren.
Vragen aan alle VBC leden:
 Kunt u zich vinden in de ontwikkelingen?
 Wat wilt u ons meegeven?
Vragen op een briefje uitdelen aan alle VBC leden, ter plekke op de VBC plenaire
vergadering 7 november a.s., met verzoek om antwoord ter plekke.  Dit zal Yolanda doen.
Yolanda geeft een toelichting tijdens de VBC plenaire vergadering op 7 november a.s., voor
de pauze. Later zal Yolanda weer een terugkoppeling geven in een VBC werkcomité
vergadering. Eind 2014 gaat het de inspraak in. In 2015 wordt het vastgesteld.
7.

VBC lidmaatschap De Schakel, vervolg

Schuift door naar de volgende VBC werkcomité vergadering.
8.

Voorbereiden plenaire VBC vergadering 7 november 2013

Agendapunten plenaire vergadering 7 november 2013:
 Verslag vorige plenaire vergadering dd. 18 april 2013.
 KRW, presentatie door Yolanda + vragen.
 Na de pauze: Presentatie Jan Kemper.
 Visplannen overige wateren. Ingediende factsheets. Zie agendapunt 3.1 deze
vergadering.  Actie 4: Die mail nog een keer naar alle VBC leden sturen, bij de
vergaderstukken voor de plenaire vergadering. Factsheets zijn alleen verplicht voor
wateren waar vis wordt uitgezet en onttrokken. Wel van alle wateren, ook van wateren
die van anderen dan van HDSR worden gehuurd. Caroline maakt een conceptmail en
stuurt die eerst naar Winfried, Peter en Ron.
9.

Werkplan VBC DSR
* Werkplan VBC DSR 2013, versie 24 september 2013.

Onderwerpen werkcomité:
 Punt 3, Publicatie visrechten HDSR. Wat wordt hiermee bedoeld? Het ging over of de
publicatie van visrechten openbaar mag worden gemaakt. Visrechten worden nu opnieuw
in kaart gebracht. Punt 3 kan van de lijst af.
 Punt 6, Project visuitzetting en onttrekking: Dit hoort bij het visplan. Kan van de lijst af.
 Punt 9, Rol van HDSR binnen de VBC. Peter: Dit is nog niet afgehandeld, moet nog
intern worden besproken binnen HDSR. Dus of Peter en Winfried geen lis maar
adviseurs van de VBC zijn.
 Punt 10, Stand van zaken evaluatie visstandbeheer. Peter: Er liggen nu 3 rapporten die
moeten naar het bestuur. Als het in het bestuur is geweest, komt het naar de VBC.
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10. Rondvraag


Gerard: Machtigingen Lopikerwaard. Voor de Lopikerwaard heeft één HSV de visrechten.
Zie punt 3 van verslag plenaire vergadering 8 november 2012. In dat verslag staat: “Voor
de Lopikerwaard heeft één vereniging de visrechten. Die kan machtigingen uitgeven. Dan
dus een brief van de hengelsportvereniging die visrechten heeft, via de VBC, naar
anderen met dat ze een machtiging kunnen aanvragen. Het mag niet in de vergunning
gezet worden zolang het niet goedgekeurd is door de Kamer van de Binnenvisserij.”



Winfried: Visplan. Verhuurovereenkomsten bevatten veel artikelen, die zouden beter in
het visplan kunnen. Maar dan moeten we het hele visplan opnieuw vaststellen.



Peter: Mededeling. 350 kg/ha in de Rondwegsloot (bij de Biezenvelden). Peter stuurt de
resultaten nog.



Ron: Nieuw vergaderschema maken. Juli en augustus eruit laten.  Actie 5: Ron en
Caroline maken een nieuw vergaderschema en sturen dit naar de VBC werkgroepleden.

Ron sluit de vergadering om 21.25 uur.
Nog lopende acties van actielijst n.a.v. VBC werkcomité verg. 5 sept. 2013
Nr
1
2
3
9
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.
Meldpunt vissterfte. Winfried maakt een afspraak tussen HDSR
en Tom Voorhamm.
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
Winfried

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

Richard,
Robin,
Winfried
Winfried
Tom

z.s.m.

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

Actielijst n.a.v. VBC werkcomité vergadering 3 oktober 2013
Nr
1

2

3

4

5

Actie
Brief/mail naar alle HSV’s met de vraag of ze een machtiging
willen in de Lopikerwaard, als bekend is aan wie visrechten zijn
uitgegeven.
Mail naar Simon Dekker met verzoek om te reageren op het
inrichtingsplan Ameliswaard en aan te geven welke delen
(oevers) speciaal belangrijk zijn voor de sportvisserij.
Yolanda stuurt Caroline een link naar een website waar het
rapport over “Belangrijke beheerkwesties” te downloaden is.
Caroline stuurt dit door naar de VBC werkgroepleden.
Nogmaals een mail naar alle VBC leden met verzoek factsheets
in te vullen voor overige wateren. Mail bij vergaderstukken
plenaire vergadering 7 nov. 2013. Caroline maakt eerst een
concept mail en stuurt die naar Winfried, Peter en Ron.
Nieuw vergaderschema maken en versturen naar de VBC
werkgroepleden.
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Wie
Caroline,
Ron

Wanneer
t.z.t.

Caroline,
Ron

verstuurd op
10 okt. 2013

Yolanda,
Caroline

z.s.m.

Caroline,
Winfried,
Peter,
Ron
Caroline,
Ron

z.s.m.

z.s.m.

4

