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1. Opening
Er zijn afzeggingen van de heren Oudshoorn, Maasdam en Bekendam en
van mevrouw J. Rodenburg.
Omdat er een aantal nieuwe gezichten is wordt de vergadering geopend
met een voorstelrondje. De heer R. Hille vervangt de heer L. Andeweg
vanuit de sportvisserij Lelystad. De heer E. Weening vervangt deze
vergadering zijn broer H.S. Weening. De heer T. Molenaar schuift aan,
omdat hij mogelijk de voorzitter W. van Dijk opvolgt. Hiervoor komt nog
een voorstel in de VBC vergadering.
2. Mededelingen
Aan de agenda wordt een punt toegevoegd van de heer Boute over de
bereikbaarheid en bevisbaarheid van het polderwater. En de stand van
zaken van de Lage Vaart en het dempen van de Vaartplas. Dit punt
wordt toegevoegd op agendapunt 7a.
3. Ingekomen stukken
De heer Oudshoorn heeft een vraag over de toegankelijkheid voor
vissers van het stedelijke water in Lelystad. Door het nieuwe
maaibeheer is er steeds meer riet. Dit staat niet alleen in de
watergangen, maar ook op de oevers waardoor de visoevers minder
goed/niet bereikbaar zijn. De heer Boute geeft aan dat ditzelfde
probleem ook in Zeewolde speelt. Het waterschap heeft het
maaibeheer van de gemeente overgenomen (afhankelijk van de functie
van het water). Er komen meer klachten binnen over verminderde
beleving van het water doordat het aan het zicht onttrokken wordt door
riet. De heer van Dijk geeft aan dat het mogelijk tijd is voor herziening
van het maaibeheer. Dit betekent niet dat overal het riet gemaaid gaat
worden, maar er gaat wel gekeken worden naar waar het wel kan.
Daarnaast ervaren de sportvissers overlast van de toegenomen
plantengroei in het water. Dit ontmoedigt de jeugd om te gaan vissen.
De heer van Dijk vraagt aan de hengelsportverenigingen om aan te
geven waar de locaties/trajecten zich bevinden waar het meeste
overlast wordt ervaren. Het waterschap gaat dan naar deze locaties
kijken en overleggen met gemeenten wat er mogelijk is. De heer Piek
geeft aan dat het een landelijk probleem is. Dit is het spanningsveld
tussen waterkwaliteitsdoelstellingen (waarbij waterplanten onmisbaar
zijn) aan de ene kant en de wensen vanuit recreatie zoals bijvoorbeeld
hengelsport en pleziervaart aan de andere kant. Aandachtspunt hierbij
is ook dat extra maaien door toegenomen plantengroei het water ook
meer verstoort. Op donderdag 26 september is er een kennisdag van
het vissennetwerk over waterplanten(beheer) en vis.
4. Verslag VBC vergadering 14 mei 2013
Actielijst
De heer Piek heeft contact gehad met de heer Quak om een toelichting
te geven op de landelijke aanpak van de KRW vanuit de hengelsport.
De heer Quak is nog bezig met de karpernota en gaat deze eerst aan
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de Unie van Waterschappen voorleggen. Daarna komt er mogelijk een
presentatie in de VBC vergadering.
De heer van Zorge geeft aan dat de schriftelijke toestemming voor de
beroepsvissers op het Vollenhover- en Kadoelermeer in een versnelde
procedure is doorlopen.
Het actiepunt over het navraag doen bij de afdelingen communicatie
dan wel voorlichting over de dag van de vis is niet meer helder. Deze
wordt vooralsnog van de actielijst gehaald.
5. Convenant
Het convenant is helemaal getekend en uitgedeeld tijdens de
vergadering. De leden die niet aanwezig waren krijgen het convenant
per post opgestuurd.
6. Ontwerp visbeleid
Het ontwerp visbeleid van Waterschap Zuiderzeeland is kort toegelicht
door mevrouw M. Wolfs. In dit voorgestelde beleid is een aantal dingen
nieuw ten opzichte van het bestaande beleid. Het nieuwe visbeleid zal
onder andere gebruikt worden om het visplan te toetsen. Ook is er een
aantal criteria opgenomen voor het uitzetten van vis. Dit raakt direct
aan het belang van de sportvisserij.
De sportvisserij stelt dat de procedure van de totstandkoming van het
visbeleid niet helemaal klopte. De sportvisserij voelt zich te weinig
betrokken bij het proces. Daarentegen hebben de heer Piek en de heer
Voorhamm geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op het
conceptstuk te reageren voorafgaand aan de bestuurlijke beslissing bij
het waterschap.
Omdat draagvlak en wederzijds begrip belangrijk is voor het succes van
visbeleid is afgesproken om een extra VBC vergadering te beleggen om
met elkaar van gedachten te wisselen. Dit geeft de sportvisserij de
mogelijkheid om hun belangen naar voren te brengen en gehoord te
worden en geeft het waterschap de kans om het voorgestelde beleid en
de afwegingen toe te lichten. De bevindingen uit dit overleg kunnen
dan opgenomen worden in de zienswijzennotitie. Het is aan iedere
belanghebbende zelf om te bepalen of hij/zij daarnaast nog een eigen
zienswijze op het ontwerp visbeleid in wil brengen.
De extra bijeenkomst is gepland op woensdag 16 oktober 2013, vanaf
19.30 uur in het waterschapshuis te Lelystad.
Procedure zienswijzen:
Het ontwerp visbeleid is op 24 september door de Algemene
Vergadering van het waterschap vastgesteld. Deze komt voor een
periode van 6 weken (20 oktober-20 november) ter inzage te liggen.
Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze
indienen bij het waterschap. Deze zullen worden afgewogen in een
zienswijzen notitie. Als het waterschap de zienswijzen gegrond acht,
kunnen deze leiden tot wijzigingen in het visbeleid. De advertentie voor
de ter inzage legging wordt op 9 oktober in de krant geplaatst waarna
het ontwerp visbeleid vanaf 10 oktober tot en met 20 november ter
inzage zal liggen. Hiervan wordt de VBC nog nader op de hoogte
gebracht [actie mw Wolfs].
7. Stand van zaken visplan
Het visplan is bijna klaar. Iedereen heeft de mogelijkheid om voor de
volgende keer nog de laatste wijzigingen door te geven [actie
iedereen]. Bij de volgende vergadering zal het visplan definitief
gemaakt worden en zullende akkoordverklaringen worden getekend
door de visrechthebbenden.
Mevrouw Wolfs stuurt de laatste versie van het visplan door [actie mw
Wolfs].
De tekst op pagina 29 over de toetsing van het visplan moet nog
worden aangepast. Mevrouw Wolfs doet hiervoor een tekstvoorstel
[actie mw Wolfs].
Mevrouw Wolfs merkt op dat op pagina 31 onder het kopje
uitvoeringsprogramma staat dat het na vaststelling in te vullen is. De
heer Voorhamm geeft aan dat dit om de projecten gaat die ingevuld
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kunnen worden na vaststelling van het projectplan. Mevrouw Wolfs
geeft aan dat het visplan getoetst moet kunnen worden. Streefbeelden
kunnen niet getoetst worden, omdat deze de mening van de
sportvisserij dan wel de beroepsvisserij weergeven. Aan de heer
Voorhamm wordt gevraagd om een paragraaf op te nemen met de
geplande activiteiten (vangst en uitzet van vis) waarop getoetst kan
worden [Actie dhr. Voorhamm].
7a. Bereikbaarheid viswater en status Lage Vaart en Vaartplas
Het onderwerp over de plantengroei en de bereikbaarheid van het
viswater is al aan de orde gekomen bij de ingekomen stukken.
De heer Boute geeft aan dat is toegezegd dat in combinatie met het
verondiepen van de Vaartplas extra wedstrijdtraject aangelegd zou
worden. Hij wil graag weten wat hier de status van is. De heer van Dijk
geeft aan dat er in het plan sprake was van de aanleg van een
verbindingszone (Oostvaarderswold). Deze verbindingszone had tot
gevolg dat het wedstrijdtraject langs de Lage Vaart af zou nemen.
Omdat deze verbindingszone niet doorgaat, en het wedstrijdtraject
zodoende niet afneemt, wordt er ook geen wedstrijdtraject
gecompenseerd. De komende jaren gaat het verondiepen van de
Vaartplas door. Op (hele) lange termijn zal de Vaartplas waarschijnlijk
niet meer voor boten toegankelijk zijn.
8. Karpersterfte
Afgelopen zomer was er in delen van Almere sprake van karpersterfte. De
heer Holla geeft aan dat de communicatie tussen de afdeling watertoezicht
van het waterschap en de hengelsportvereniging niet goed gaat. In het
stedelijke gebied is het volledige visrecht van de hengelsportvereniging en
wil de hengelsportvereniging op de hoogte gebracht worden voordat er
door het waterschap bijvoorbeeld levende vis wordt gevangen om te laten
onderzoeken. De heer van Dijk geeft aan binnen het waterschap de
procedure verduidelijkt moet worden over wanneer contact op te nemen
met de hengelsportvereniging. Ook zullen de opzichters stedelijk water
geïnformeerd worden over de hengelsportverenigingen.
9. Rondvraag
De heer Hille wil weten wat de invloed is van het verondiepen van de
Vaartplas op de Lage Vaart.
Hier is onderzoek naar gedaan door het waterschap. Hieruit is gebleken
dat er door de manier waarop de bagger door stortkokers wordt gestort
geen invloed heeftop de waterkwaliteit van de Lage Vaart.
De heer van Zorge vraagt of er bij de vissterfte in Emmeloord sprake
was van botulisme. Hier was inderdaad sprake van botulisme. De
kadavers zijn geruimd, maar er is hierbij geen melding gedaan aan de
hengelsportvereniging.
De heer Holla wil graag weten of er nog resultaten zijn van het
visstandonderzoek. Mevrouw Wolfs heeft een veldverslag gehad van de
heer Maasdam en zal deze op de website zetten [actie mevrouw
Wolfs].
In het Kotterbos ligt een baggerleiding (langs de verlengde trekweg).
Deze ligt te dicht langs de weg. Er kan hier nog wel geparkeerd worden
om te vissen, maar dit levert onveilige situaties op. De heer van Dijk
geeft het door aan degene die bezig is met het baggeren [actie dhr.
Van Dijk].
De heer Holla meldt ook dat de palen van de heer Wormsbecher, waar
in eerdere vergaderingen aandacht voor werd gevraagd, inmiddels weg
zijn.
10. Afsluiting en plannen volgende vergadering
Het volgende VBC overleg is een speciale bijeenkomst om het ontwerp
visbeleid van het waterschap te bespreken. Deze vindt plaats op 16 oktober
2013 vanaf 19.30 in het waterschapshuis te Lelystad.
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De volgende (normale) VBC vergadering is op 29 januari 2014 vanaf 19.30uur
in het waterschapshuis te Lelystad.

Actielijst
Noteren vissoorten in bijvangst
Uitnodigen dhr. Quak voor toelichting
landelijke aanpak KRW hengelsport
tijdens volgende vergadering
Doorsturen notitie over karperuitzet
Doornemen visplan in relatie tot KRW
Op de hoogte brengen VBC van ter
inzage legging ontwerp visbeleid
Doorgeven laatste wijzigingen visplan
aan dhr. Voorhamm
Doorsturen laatste versie van het
visplan
Tekstvoorstel toetsing visplan
opstellen
Toevoegen paragraaf met geplande
visserijactiviteiten
Op website zetten veldverslag
visstandonderzoek
Doorgeven situatie baggerleiding
Almere

Actie voor:
Dhr. Wormsbecher
Dhr. Piek

Deadline:

Status
Als mogelijk,
dan volgende
vergadering

Dhr. Voorhamm
Mw. Wolfs
Mw. Wolfs
Iedereen
Mw. Wolfs
Mw. Wolfs
Dhr. Voorhamm
Mw. Wolfs
Dhr. Van Dijk
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