DATUM

25 maart 2014

VERSLAG

VAN BESPREKING

VBC vergadering
DATUM BESPREKING

29 januari 2014
DEELNEMERS

De heren J. Brokkelkamp,
B. Bekendam, J. Holla, A.
Veen, T. Voorhamm, W.
Oudshoorn, H.S.
Weening, L. Smits, G.J.
Boute, W. Bakker, W. van
Dijk, R. Maasdam,
mevrouw M. Bekendam
en mevrouw J.
Rodenburg
AFWEZIG

mevrouw M. Wolfs, de
heren J. Wormsbecher
enP.P. van Zorge
OPGEMAAKT DOOR

J. Rodenburg
AFSCHRIFT

1. Opening
Omdat er een aantal nieuwe gezichten zijn wordt de vergadering geopend
met een voorstelrondje.
2. Mededelingen
De heer Van Dijk meld dat hij deze vergadering nog voorzit maar dat hij op
donderdag 27 maart a.s. afscheid neemt van het waterschap. De
opvolgend voorzitter wordt mogelijk extern aangetrokken, hier zal in de
volgende vergadering meer duidelijkheid over komen.
3. Ingekomen en verzonden stukken
De ingekomen en verzonden stukken worden ter kennisname aangenomen.
De heer Boute geeft aan dat de hengelsportvereniging een brief heeft
gestuurd aan het waterschap waarin wordt gesteld dat wanneer er door het
nieuwe maaibeheer van het waterschap een onveilige situatie bij de
visoevers ontstaat en daardoor een kind verdrinkt, het waterschap
aansprakelijk wordt gesteld.
4. Verslag VBC vergadering 25 september 2013
Het verslag wordt vastgesteld. Het actiepunt van de toelichting landelijke
aanpak KRW hengelsport wordt doorgeschoven naar een volgende
vergadering.
5. Stand van zaken visbeleid
De ontvangen zienswijzen worden verwerkt in een reactienota. Voor het
beleid m.b.t. het uitzetten van vis zal het waterschap aansluiting zoeken bij
het in ontwikkeling zijnde landelijk toetsingskader waarbij onder andere
Rijkswaterstaat, waterbeheerders, Sportvisserij Nederland en de
Combinatie van beroepsvissers zijn betrokken. Wanneer dit landelijke
toetsingskader gereed is zal dit worden besproken in de VBC vergadering.
6. Stand van zaken Visplan
Voor de zomer moet de aangepaste versie worden vastgesteld. Wanneer er
nog tekstuele aanpassingen zijn kunnen die nog worden doorgegeven aan
de heer Voorhamm. De heer Bekendam gaf aan dat de oppervlaktes van de
watergangen waarschijnlijk niet kloppen, deze moeten opnieuw worden
bekeken.
7. Invulling secretariaat
Het secretariaat wordt tot op heden altijd verzorgd door mevrouw Wolfs.
Het nadeel is dat mevrouw Wolfs hierdoor niet voldoende inhoudelijk kan
deelnemen aan de vergadering. In het vervolg zal er een externe secretaris
worden ingehuurd, de volgende vergadering hier meer over.
8. Rondvraag
De heer Oudshoorn heeft een vraag m.b.t. het maaien van visoevers in het
kader van een schoolproject wat door de hengelsportvereniging wordt
georganiseerd. De hengelsportvereniging kan hiervoor contact opnemen
met de heer Weijers.
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De heer Brokkelkamp heeft een vraag over verlenging van zijn
huurovereenkomst; de huurovereenkomst wordt van rechtswege steeds
met 6 jaar verlengd, hier hoeft dus geen aanvraag voor te worden gedaan.
De heer Maasdam geeft aan dat de rapportages van de onderzoeksbureau’s
als concept zijn aangeleverd en dat in de volgende vergadering de
resultaten worden gepresenteerd. De heer Weening geeft aan dat wanneer
het onderzoek wordt uitgevoerd in de herfst/winter dit eigenlijk geen
representatief beeld geeft, de heer Maasdam antwoord dat de bevissing nu
op een ander moment plaats gaat vinden.
Dag van de Flevolandse vis: in 2015 wordt er een dag georganiseerd.
9. Afsluiting en plannen volgende vergadering
De volgende vergadering is op 21 mei 2014 vanaf 19.30 uur in het
waterschapshuis te Lelystad. Een agendapunt zal zijn de excursie.
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