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

Verslag Werkcomité vergadering 10 april 2014
Aanwezig: Ron Gast (vz), Caroline Hofman (secr), Richard Trofimowicz (penn), Gerard
Raaphorst, Robin Blokhuizen, Tom Voorhamm, Peter Heuts, Winfried van Leeuwen en Roel
Bronda (bij agendapunt 1, 2 en 8, agendapunt 8 is behandeld na agendapunt 2).
Afwezig: Peter Burger
1.

Opening en mededelingen

Ron opent de vergadering om 19.30 uur.
Mededeling van Peter: Op 24 mei a.s. is de Wereld Vismigratiedag. HDSR doet mee bij
Caspergouw. Iedereen is welkom.
2.

Toelichting door Roel Bronda op rol HDSR binnen de VBC

Roel Bronda is hoofd van de afdeling Watersysteembeheer. Duidelijkheid over lidmaatschap
of adviseur van Winfried en Peter: Winfried is lid van de VBC, Peter is adviseur.
Voor procesmatige zaken, bijvoorbeeld rondom besluitvorming, kan je bij Roel terecht. Voor
inhoudelijke zaken bij Winfried en Peter.
Het is de intentie van HDSR om beleidszaken in het VBC werkcomité te bespreken, voordat
beleidszaken vastgesteld zijn. Specifieke zaken, losse projecten zoals vispassages, hoeven
niet uitgebreid in de VBC aan de orde gesteld te worden. Wel als het grote gebieden betreft.
Het HDSR jaarprogramma, van nu tot over 1 jaar, wordt nog voorgelegd aan de VBC.
Winfried en Peter kunnen informatie over het beleid van HDSR verstrekken; eventuele
verschillen van mening in de VBC kunnen aan Roel worden gemeld.
 Actie 1: Roel geeft een link op de HDSR website door aan Caroline, Caroline geeft het
door aan alle plenaire VBC leden.






Gerard: Belangrijk is om duidelijk te krijgen wat binnen de VBC hoort. Bijvoorbeeld als
Quaggamossel wordt uitgezet (pilot uitzet van Quaggamossel door de gemeente Utrecht,
Fort De Bilt), is dat dan een item voor de VBC? Het kan gevaren hebben voor de visserij
volgens Sportvisserij Nederland.
Roel: De gemeente is wel waterbeheerder, maar geen waterkwaliteitsbeheerder.
Tom: Er is een kennisdocument over de Quaggamossel, van Sportvisserij Nederland, zie:
http://www.sportvisserijnederland.nl/sportvissers/actueel/5620/invasieve__quaggamossel
__leidt_tot_grote_zorgen.html .
Winfried: Het noordelijk deel van Fort De Bilt is geïsoleerd, is een afgesloten vijver. Daar
gaan ze een test doen.

Duidelijk is dat de VBC “niet overal over gaat “ maar wel zaken kan inbrengen.
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3.

Vaststelling concept verslag Werkcomité vergadering dd. 3 oktober 2013.

Tekstueel
Geen opmerkingen. Verslag is vastgesteld.
N.a.v. actielijst werkcomité 3 oktober 2013
Actiepunt 1 (Machtiging Lopikerwaard): Er zijn geen machtigingen nodig voor nieuwe
visrechten, omdat de visrechten ingebracht worden in de Landelijke lijst. Ook voor de
Lopikerwaard moeten nieuwe visrechten ingebracht worden in de Landelijke lijst. De lijn is
dat we de visrechten uitgeven conform de adviezen van de regiocoördinatoren.
Lopikerwaard had oude rechten en heeft er nieuwe rechten bij. Het gaat alleen om de
nieuwe wateren.  Actie 2: Caroline stuurt een email over machtigingen nieuwe visrechten
naar alle plenaire VBC leden, eerst een concept naar het werkcomité.
Actiepunt 2, 3, 4 en 5 zijn uitgevoerd. N.a.v. actiepunt 4: Er zijn geen ingevulde factsheets
voor overige (niet-KRW) wateren binnen gekomen. Maar dit punt kan van de lijst af, want
eerst moet duidelijk worden wat de wijzigingen in de Visserijwet worden.
N.a.v. actielijst werkcomité 5 september 2013
Actiepunt 1 (VBC lidmaatschap De Schakel): Actie blijft staan. Tom: Uitslag rechtszaak is
nog niet bekend. VBC lidmaatschap De Schakel mag nog steeds, maar de wet wordt
gewijzigd. Nu wordt het gedoogd. Lidmaatschap VBC kan alleen als voldaan wordt aan de
regels van de Regeling grote vistuigen. Per beroepsvisser, lidmaatschap is per persoon.
Actiepunt 2 en 3 kunnen van de lijst af. Zie brief van Frans Schulte namens de drie
coördinatoren, agendapunt 10.1 van werkcomité verg. 10 april 2014.
Actiepunt 9 (Meldpunt vissterfte): Actie blijft staan. Afspraak tussen HDSR en Tom
Voorhamm moet nog gebeuren. Winfried: Via de website van HDSR kan een melding van
vissterfte worden gemaakt aan HDSR, zie: http://www.hdsr.nl/melding/
Actiepunt 11 is een zaak tussen HDSR en hengelsportverenigingen. Actie is niet meer van
toepassing. Actiepunt 12 en 13 zijn uitgevoerd.
4.

Vaststelling concept verslag Plenaire vergadering dd. 7 november 2013.

Dit verslag in werkcomité ter kennisname, wordt vastgesteld in de volgende plenaire
vergadering.  Actie 3: Alle werkcomité leden sturen opmerkingen op concept verslag
plenaire verg. dd. 7 nov. 2013 per mail naar Caroline, Caroline verwerkt de opmerkingen van
de werkcomité leden in het concept verslag.
5.

Vaststelling concept verslag Werkcomité vergadering dd. 13 maart 2014.

Tekstueel
 Pag. 2: Winfried is lid van de VBC, Peter is adviseur.
 Actiepunt 2 (Hoe wordt het op machtiging vissen bij nieuwe visrechten geregeld?): Dit
alleen als mededeling op de agenda van de volgende plenaire vergadering.
Het verslag is met deze wijzigingen vastgesteld.
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N.a.v. actielijst werkcomité 13 maart 2014
Actiepunt 3: Paul Blokdijk wordt niet meer uitgenodigd voor plenaire VBC vergaderingen.
Paul kan wel komen als toehoorder.  Actie 4: Ron belt Paul Blokdijk.
6.

Update VBC convenant.

 Gerard: Is het niet beter als Tom en Winfried hier nog eens naar kijken?
 Winfried: Iets over beroepsvissers in het convenant toevoegen.
 Ron: De VBC vergadering adviseert HDSR.
 Actie 5: Tom gaat het VBC convenant aan een jurist bij Sportvisserij Nederland
voorleggen en neemt daarna contact op met Ron.
7.

Machtigingen HSV Lopikerwaard (email met bijlage van Ed Slof).

Nieuw beleid voor nieuw water (visrechten) is dat nieuw water wordt ingebracht in de
Landelijke lijst van viswateren. Is verplicht per 1 januari 2015.
 Actie 6: Email naar alle plenaire VBC leden dat het per 1 januari verplicht is om nieuw
water in te brengen in de Landelijke lijst van viswateren, actie Caroline en Ron.
8.

Voorstel aanbieden documenten aan het VBC-werkcomité (email met bijlage van
Peter Heuts).



Ron: Bijvoorbeeld rapporten over maaien slootkanten. Er zijn rapporten en maatregelen.
Maatregelen kunnen effect hebben voor de hengelaar.
Roel: Komende besluiten van HDSR worden doorgegeven aan het VBC werkcomité.



De Memo gaat over documenten, rapporten en plannen.  Actie 7: Peter verandert de
eerste twee kopjes van de memo in “Rapporten ter kennisname” en “Documenten ter
kennisname”.
 Actie 8: Roel stuurt een lijstje met info door naar Caroline, Caroline stuurt het door naar
de VBC werkcomité leden.
9.

Elektrisch vissen in de Lopikerwetering (email van Teus Eikelenboom met
onderliggende e-mails).

 Actie 9: Email naar Teus Eikelenboom met dat de VBC zich aansluit bij het antwoord van
HDSR (emails onder email van Teus Eikelenboom), actie Caroline en Ron. Dit is niet ter
besluit door de VBC. Dit is iets onderling tussen Teus Eikelenboom en HDSR.
10. Uitgifte visrechten vrij water
10.1




Brief coördinatoren visrecht uitgifte, van Frans Schulte namens de drie
coördinatoren.

Gerard: Brief is gericht aan de VBC. In de brief staat “Na vooroverleg en veel
voorbereidingen zijn met de belanghebbenden overleggen en gesprekken gevoerd, die
hebben geleid tot een uiteindelijk advies van de drie coördinatoren aan de heet Winfried
van Leeuwen van de HDSR (en VBC) op vrijdag 28 maart jl.”. Wat is het advies?
Winfried: Het advies is dat de coördinatoren het eens zijn met de verdeling van
visrechten die nu gemaakt is. Het advies bestaat uit kaarten. Dat moeten we nog
digitaliseren tot lijsten. Die lijsten komen er.
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Richard: Alle coördinatoren zijn naar verenigingen gegaan die een contract hebben met
HDSR, dus alleen de verenigingen die huren van HDSR.
 Robin: 15 oktober is de deadline voor aanleveren voor in de Landelijke lijstviswateren
van SN.
 Winfried: De lijsten visrechten zullen er niet voor 15 oktober zijn. Zodra de lijsten er zijn,
wordt het ingebracht in de VBC. We hopen eind oktober hier verder over te kunnen
berichten.
 Gerard: Esox kan hun water niet inbrengen in de Landelijke lijst, want dat mag niet van
Staatsbosbeheer. Esox mag ook geen machtigingen uitgeven.
 Actie 10: Ron stuurt een bedank email naar Frans Schulte en alle regiocoördinatoren.
10.2

Email over Vrij water, van Daniël Menke – HSV Breukelen / GWPU.

HSV Breukelen en GWPU hebben geen contracten met HDSR. Ook HSV Wilnis heeft geen
contract met HDSR en is uit de VBC.  Actie 11: Email naar HSV Breukelen / GWPU, actie
Caroline en Ron.
10.3

Email over Verdeling vrij beschikbaar viswater HDSR, van Piet Schouten –
Montfoortse Hengelsport Vereniging.

Montfoortse HSV huurt ook niet van HDSR.  Actie 12: Email naar Montfoortse HSV, actie
Caroline en Ron.
11. Wijzigingen visserijwet tav. de visplannen. Dit kan consequenties hebben voor de
nieuw af te sluiten overeenkomsten voor de nieuw uit te geven wateren.
 Actie 13: Tom stuurt voor de volgende werkcomité vergadering informatie over de
wijzigingen in de Visserijwet.
12. Werkplan VBC DSR 2014, versie 19 oktober 2013.
Onderwerpen Werkcomité én Plenaire vergaderingen zijn in behandeling of afgehandeld.
Volgende VBC werkcomité vergadering is op 5 juni i.p.v. 12 juni 2014. Locatie: Leidse Rijn
zaal, Poldermolen 3.
 Actie 14: Uitvoeringsplan Visplan de volgende keer op de werkcomité agenda, actie
Caroline.
13. Rondvraag.





Peter: Advies van HDSR over muskusratten.
Tom: Link naar de website van VBC DSR:
http://www.visstandbeheercommissie.nl/vbc_s/34/stichtse-rijnlanden/
Richard: Contributie blijft 75 euro.  Actie 15: Caroline stuurt een email naar alle
plenaire VBC leden voor contributie. Eerst een concept naar Richard.
HSV Wilnis is uit de VBC getreden; krijgt geen geld terug.
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Vaste acties:
Nr
1
2

Actie
Caroline stuurt vastgestelde werkcomité en plenaire
vergaderverslagen naar alle plenaire VBC leden, per mail.
Richard zet vastgestelde vergaderverslagen op de VBC website.

Wie
Caroline

Wanneer
Doorlopend

Richard

Doorlopend

Wie
Roel,
Caroline
Caroline,
Allen

Wanneer
z.s.m.

Allen,
Caroline

z.s.m.

Ron

z.s.m.

Tom, Ron

z.s.m.

Caroline,
Ron

z.s.m.

Peter

z.s.m.

Roel,
Caroline
Caroline,
Ron
Ron

z.s.m.

Actielijst n.a.v. VBC werkcomité verg. 10 april 2014
Nr
1
2

3

4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Actie
Roel geeft een link op de HDSR website door aan Caroline,
Caroline geeft het door aan alle plenaire VBC leden.
Caroline stuurt een email over machtigingen nieuwe visrechten
naar alle plenaire VBC leden, eerst een concept naar het
werkcomité.
Alle werkcomité leden sturen opmerkingen op concept verslag
plenaire verg. dd. 7 nov. 2013 per mail naar Caroline, Caroline
verwerkt de opmerkingen van de werkcomité leden in het concept
verslag.
Ron belt Paul Blokdijk over dat Paul Blokdijk niet meer wordt
uitgenodigd voor plenaire VBC vergaderingen. Paul kan wel
komen als toehoorder.
Tom gaat het VBC convenant aan een jurist bij Sportvisserij
Nederland voorleggen en neemt daarna contact op met Ron.
Email naar alle (plenaire) VBC leden dat het per 1 januari
verplicht is om nieuw water in te brengen in de Landelijke lijst van
viswateren.
Peter verandert de eerste twee kopjes van de memo in
“Rapporten ter kennisname” en “Documenten ter kennisname”.
Roel stuurt een lijstje met info door naar Caroline, Caroline stuurt
het door naar de VBC werkcomité leden.
Email naar Teus Eikelenboom met dat de VBC zich aansluit bij
het antwoord van HDSR
Ron stuurt een bedank email naar Frans Schulte en alle
regiocoördinatoren.
Email naar HSV Breukelen/GWPU, n.a.v. email dd. 8 april 204
van Daniël Menke over Vrij water.
Email naar Montfoortse HSV, n.a.v. email dd. 9 april 2014 van
Piet Schouten over Verdeling vrij beschikbaar viswater HDSR.
Tom stuurt voor de volgende werkcomité vergadering informatie
over de wijzigingen in de Visserijwet.
Uitvoeringsplan Visplan de volgende keer op de werkcomité
agenda.
Caroline stuurt een email naar alle plenaire VBC leden voor
contributie. Eerst een concept naar Richard.

Caroline,
Ron
Caroline,
Ron
Tom
Caroline
Caroline,
Richard

z.s.m.

z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
Volgende
werkcomité
Volgende
werkcomité
z.s.m.

Nog lopende acties n.a.v. VBC werkcomité verg. 13 maart 2014
Nr
2

3

Actie
Hoe wordt het op machtiging vissen bij nieuwe visrechten
geregeld? Dit als mededeling 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.
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Caroline

Wanneer
Volgende
plenaire verg.

Caroline

Volgende
plenaire verg.
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Nog lopende acties n.a.v. VBC werkcomité verg. 3 oktober 2013
Nr
1

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.
 Behandeld op 10 april 2014.  Caroline stuurt een email
naar alle plenaire VBC leden, eerst een concept naar het
werkcomité.

Wie
Caroline,
Ron

Wanneer
z.s.m.

Wie
Tom

Wanneer
z.s.m.

Winfried

z.s.m.

Nog lopende acties n.a.v. VBC werkcomité verg. 5 sept. 2013
Nr
1
9

Actie
VBC lidmaatschap De Schakel: Tom stuurt informatie zodra
uitslag rechtszaak bekend is.
Meldpunt vissterfte. Winfried maakt een afspraak tussen HDSR
en Tom Voorhamm.
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