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

Concept
Verslag Werkcomité vergadering 13 maart 2014
Aanwezig: Ron Gast (vz), Caroline Hofman (secr), Richard Trofimowicz (penn), Gerard
Raaphorst, Robin Blokhuizen, Tom Voorhamm, Peter Heuts en Winfried van Leeuwen.
Afwezig: Peter Burger
Oorspronkelijke Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Concept verslag Werkcomité vergadering dd. 3 oktober 2013 (zie bijlage)
3. Concept verslag Plenaire vergadering dd. 7 november 2013 (zie bijlage)
4. Hoe worden wij een pro actieve en goed werkende VBC? *
5. Werkplan VBC DSR 2014, versie 19 oktober 2013 (zie bijlage)
6. Voorbereiden plenaire VBC vergadering 17 april 2014
7. Rondvraag
* Ad 4: Aan alle leden wordt gevraagd om (het liefst tijdens de vergadering) onderwerpen te
benoemen die men graag behandeld wil hebben, naar aanleiding van het “spoedoverleg” op
25 feb. jl., tussen, Roel Bronda + Guus Beugelink (HDSR) en Robin Blokhuizen + Gerard
Raaphorst (AUHV) en Tom Voorhamm + Martin Hoorweg Jaap Quack (Sportvisserij
(MidWest) Nederland), en Ron Gast (voorzitter).
1.

Opening door de voorzitter.

Ron opent de vergadering om 19.30 uur.
Deze vergadering worden alléén de agendapunten 4 en 7 behandeld. De overige
agendapunten worden op de volgende werkcomité vergadering behandeld, incl. de concept
verslagen van voorgaande vergaderingen.
Op 25 feb. jl. was Jaap Quack (Sportvisserij Nederland) aanwezig i.p.v. Martin Hoorweg
(Sportvisserij (MidWest) Nederland).
4.

Hoe worden wij een pro actieve en goed werkende VBC?

Er werd een goede, opbouwende en open discussie gevoerd, waarin iedereen belangrijke
onderwerpen en knelpunten ter tafel bracht.
Ron:
 Individuele zaken tussen hengelsportverenigingen en het waterschap horen niet thuis in
de VBC. Alle aanwezigen zijn het hiermee eens.
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Peter:
 De afgelopen tijd is er veel gecommuniceerd, maar niet door iedereen. Niet iedereen is
op de hoogte van alles.
Richard:
 Hoe gaan we de achterban bereiken?
Peter vroeg aan de werkcomité leden of ze contact hebben met hun achterban (Gerard
namens kleine verenigingen, Richard namens middelgrote verenigingen en Robin
namens grote verenigingen). Het contact is niet optimaal.
Ron:
 In het VBC convenant staat ”Het werkcomité wordt, wanneer nodig, ondersteund door
regionale commissies en/of technische commissies”. Maar die commissies hebben we nu
niet. Er zijn wel 4 regiocoördinatoren (Oude Rijn - Frans Schulte, Leidsche Rijn - Richard
Trofimowicz, Kromme Rijn - Simon Dekker, beroepsvisserij - Kees Burger).
 Actie 1: Caroline stuurt vastgestelde werkcomité verslagen naar alle (plenaire) VBC
leden, per mail. De eerste keer in de mail noemen dat er 4 regiocoördinatoren zijn.
Tom:
 Een goed werkende VBC is geven en nemen.
 Betrokken worden bij bijvoorbeeld beleidsstukken, KRW maatregelen. Met de KRW
maatregelen, met informatie en presentaties van Yolanda Wessels (HDSR), is het goed
gegaan. Met het visbeleid niet. Betrokkenheid is belangrijk.
Ron:
 Roel Bronda zal binnenkort onderwerpen uit het HDSR jaarprogramma doorgeven.
Gerard:
 Het is niet duidelijk of Peter en Winfried lid zijn van de VBC. Ron: In het VBC convenant
staat dat één medewerker van HDSR lid is van de VBC. Peter is lid van de VBC. Winfried
is adviseur.
Richard:
 Een belangrijk punt is het uitzetten van vis. Ron: Tot nu toe heeft het werkcomité een één
duidend advies gegeven. Het kan dat we het onderling niet eens zijn. De uiteindelijke
beslisbevoegdheid ligt bij het HDSR bestuur.
Tom:
 Meldpunt vissterfte.
 Verdeling vrije visrechten. De coördinatie ging niet duidelijk.
 In de notulen van werkcomité vergaderingen de besluiten duidelijker vermelden.
 Uitvoeringsplan van het VBC Visplan. Caroline: Niemand heeft nog factsheets voor de
overige (niet-KRW) wateren ingeleverd.
Gerard:
 Guus Beugelink heeft toegezegd een HDSR jaarplanning toe te sturen.
 Alert zijn op wat naar HDSR moet en wat naar de VBC.
 Visrechten in kaart brengen, in samenwerking met de gebiedscoördinatoren. Komt de
verdeling van visrechten terug in de VBC?
Winfried:
 De regiocoördinatoren gaan aan de slag met de kaarten met vrije wateren.
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Peter:
 Peter vroeg aan Tom of hij wist wat Martin Hoorweg op de plenaire vergadering van 7
nov. jl. zou gaan zeggen. De rol van Martin Hoorweg was niet duidelijk. Op de plenaire
verg. was Martin vervanger van Tom. In latere discussies en email wisselingen was
Martin adviseur namens Sportvisserij Nederland, geen vervanger van Tom.









Edward Broekhuizen heeft aan Peter gevraagd hoe het zit met de verdeling van
visrechten in de Lopikerwaard (viswater AUHV). Hengelsportverenigingen moeten nu
machtigingen vragen aan de visrechthebbende verenigingen. Afspraak binnen de VBC is
dat bij nieuwe visrechten alle hengelsportverenigingen op machtiging mogen vissen.
Hoe wordt het op machtiging vissen bij nieuwe visrechten geregeld? Geldt voor nieuwe
visrechten de afspraak dat alle hengelsportverenigingen van de VBC op machtiging
mogen vissen? Of gaan we dit regelen met een verplichting tot opname van nieuw
viswater in de landelijke Lijst van Viswateren? Het laatste is wel zo handig.  Actie 2: Dit
punt van discussie op de agenda van de volgende plenaire vergadering.
De status van het stuk van Paul Blokdijk over ideeën voor de nieuwe nota visbeleid is
niet duidelijk. Het stuk heeft geen officiële status.
Paul Blokdijk is officieel géén genodigde voor de plenaire VBC vergaderingen. Alle
bestuursleden van HDSR zijn in principe gelijk. Dus het is raar dat alleen Paul Blokdijk
wordt uitgenodigd voor plenaire vergaderingen. De overige genodigden (Guus Beugelink,
Nico de Bruijn en Patrick Poelmann) zijn van HDSR zelf, niet van het gekozen bestuur.
 Actie 3: Volgende plenaire VBC verg. geen “genodigden” uitnodigen. Guus, Nico en
Patrick wel op de hoogte stellen dat er een plenaire VBC vergadering is, in de CC van de
mail.
Eén persoon per vereniging heeft stemrecht.

Gerard:
 Namens de AUHV is Edward Broekhuizen VBC lid. Simon Dekker is voorzitter van de
AUHV.
7.

Rondvraag

Winfried:
 Updaten visplan.
 Alle voorwaarden verhuur visrechten opnemen in visplan deel 1. Dan hoeven de
voorwaarden niet in alle huurovereenkomsten / contracten tussen HDSR en
hengelsportverenigingen. De regels in het visplan en de contracten moeten uiteraard
overeenkomen.
 HDSR is in gesprek met de beroepsvissers over uitzetten en onttrekken van vis.
Ron:
 Klopt het VBC convenant nog?  Actie 4: Update VBC convenant op de agenda van de
volgende werkcomité vergadering.
 Heeft iemand bezwaar tegen het VBC werkgroep lidmaatschap van Peter Burger als
opvolger van Kees Burger?  Niemand heeft bezwaar tegen het werkcomitélidmaatschap van Peter Burger.
 17 april 2014 géén plenaire vergadering.
 10 april 2014 een extra werkcomité vergadering.
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Actielijst n.a.v. VBC werkcomité verg. 13 maart 2014
Nr
1

2

3

4

Actie
Caroline stuurt vastgestelde werkcomité verslagen naar alle
(plenaire) VBC leden, per mail. De eerste keer in de mail noemen
dat er 4 regiocoördinatoren zijn.
Hoe wordt het op machtiging vissen bij nieuwe visrechten
geregeld? Dit punt van discussie op de agenda van de volgende
plenaire vergadering.
Volgende plenaire VBC verg. geen “genodigden” uitnodigen.
Guus, Nico en Patrick wel op de hoogte stellen dat er een
plenaire VBC vergadering is, in de CC van de mail.
Update VBC convenant op de agenda van de volgende
werkcomité vergadering.

Wie
Caroline

Wanneer
Doorlopend

Caroline

Volgende
plenaire verg.

Caroline

Volgende
plenaire verg.

Caroline

Volgende
werkcomité
verg.

Wie
Caroline,
Ron

Wanneer
t.z.t.

Caroline,
Ron

Verstuurd op
10-10-2013.
Zie vervolg.

Yolanda,
Caroline

Doorgestuurd
op 24-10
2013
Verstuurd op
24-10-2013

Actielijst n.a.v. VBC werkcomité verg. 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.
 Vervolg: Antwoord van Simon op 4-11-2013, doorgestuurd
naar Liesbeth van Doorn (HDSR), Ron en Winfried op 4-112013. Antwoord Liesbeth op 6-11-2014: “Wij zullen, indien
mogelijk, zo veel mogelijk jullie punten en wensen
meenemen in de uitwerking van het projectplan en de
uitvoering.”.
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.

Caroline,
Winfried,
Peter,
Ron
Caroline,
Ron

Verstuurd op
4 en 10
maart 2014

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.
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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.
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