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

Verslag Werkcomité vergadering 5 juni 2014
Aanwezig: Ron Gast (vz), Caroline Hofman (secr), Richard Trofimowicz (penn), Peter Heuts,
Winfried van Leeuwen, Gerard Raaphorst, Robin Blokhuizen, Tom Voorhamm, Peter Burger.
1.

Opening en mededelingen

Ron heet iedereen welkom, speciaal Peter Burger die voor het eerst bij een werkcomité
vergadering aanwezig is. We gaan nog iets doen voor het afscheid van Kees Burger.
Extra agendapunt van Winfried: Bordjes in het water waarop staat van wie het visrecht is.
2.

Vaststelling verslag Werkcomité vergadering dd. 10 april 2014

Tekstueel
 Pagina 2: de titel van punt 3, 4 en 5 veranderen in “Vaststelling concept verslag ….”.
 Pagina 2, bij punt 3: “Visrechten Lopikerwaard lopen af … , … voor 6 jaar.” verwijderen.
Het verslag is met deze wijzigingen vastgesteld (wijzigingen verwerkt in definitieve verslag).
Actielijsten
Actielijst n.a.v. 10 april jl.: Actie 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14 en 15 zijn uitgevoerd, overige
acties blijven staan (actie 3 is veranderd en komt terug op actielijst n.a.v. verg. 10 juni jl.).
Nog lopende acties n.a.v. 13 maart jl. blijven staan; n.a.v. 3 okt. 2013 is uitgevoerd; n.a.v. 5
sept. 2013 blijven staan.
Op werkcomité verg. 5 juni 2014 is besloten om op basis van het concept verslag van
Suzanne Snijders (HDSR) een “actielijst n.a.v. plenaire verg. 7 nov. 2014” te maken.
Naar aanleiding van
 N.a.v. 10 april jl. actie 3, verslag plenaire verg. dd. 7 nov. 2013: Niemand heeft
opmerkingen gegeven over het concept verslag van Suzanne Snijders (HDSR).
 Actie 1: Ron en Caroline voegen een actielijst toe aan het concept verslag en maken
het concept verslag iets leesbaarder. Het concept verslag inclusief actielijst bespreken
we in het werkcomité en daarna ter vaststelling in de volgende plenaire vergadering.
 N.a.v. 10 april jl. actie 13, wijzigingen Visserijwet. Tom Voorhamm: De Visserijwet is nog
niet gewijzigd. VBC’s zijn alleen verplicht voor Rijkswateren, niet voor binnenwateren
(waterschapswateren). Een visplan is niet per definitie verplicht, alleen als de KRW
doelen gevaar lopen, kan het waterschap een visplan verplicht stellen. Voor uitzetten en
onttrekken van vis is waarschijnlijk alleen een melding nodig. De bewijslast om te
bewijzen of een bepaalde visuitzet wel of niet kan i.v.m. de KRW doelen, komt daarmee
bij het waterschap te liggen.  Actie blijft staan, Tom stuurt schriftelijk informatie.
 N.a.v. 5 sept. 2013 actie 9, meldpunt vissterfte. Op de website van HDSR kan vissterfte
doorgegeven worden onder ‘klachten/meldingen’. Het gaat ook over naar lucht happende
vis etc.. Een protocol vissterfte zou handig zijn.  Actie blijft staan.
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3.

Verzonden stukken
3.1 Vastgestelde werkcomité vergaderverslagen 3 okt. 2013 + 13 maart 2014.
3.2 Brief (per mail) dd. 23 mei jl. aan alle VBC leden, over Uitgifte nieuwe visrechten en
machtigingen nieuwe viswateren.
3.3 Link naar informatie over plannen etc. op website HDSR, ontvangen van Roel Bronda.
3.4 Memo dd. 21 mei jl. van Roel Bronda betreft Overzicht besluitvorming HDSR tbv VBC.
3.5 Email dd. 15 mei jl. naar Teus Eikelenboom betreft Elektrisch vissen in de Lopikerwetering.
3.6 Email dd. 28 mei jl. aan Daniël Menke van HSV Breukelen, over Vrij water.
3.7 Email dd. 28 mei jl. aan Piet Schouten van Montfoortse HSV, over Verdeling vrij beschikbaar
viswater HDSR.
3.8 Rekening contributie 2014, dd. 15 mei jl. aan alle VBC secretarissen.

Alle verzonden stukken zijn ter kennisgeving aangenomen.
Nagekomen stuk bij 3.5 (in ieders bezit):
 Email dd. 29 mei jl. van Teus Eikelenboom, antwoord op verzonden mail. Volgens Teus
Eikelenburg is het visrecht in de Lopikerwetering onterecht verhuurd aan Peter Burger.
Teus Eikelenboom vraagt of HDSR of de VBC wil meewerken aan een toets door de
Rijdende Rechter.  Actie 2: Caroline stuurt namens de VBC een email naar Teus
Eikelenboom met dat we ons houden aan ons eerder gegeven antwoord.
4.

Ingekomen stukken
4.1 Email dd. 13 mei jl. van Marcel van Eck van ZHV Zeist, betreft Visrechten dhr. Burger.

Nagekomen stuk bij 4.1 (in ieders bezit):
 Email dd. 30 mei jl. van Kees Burger betreft visrechten dhr. Burger op de Kromme Rijn.
Kees heeft in het verleden een vergunning gekregen van de ZHV om 2 x per jaar elektrisch
te mogen vissen op het stukje, ± 800 meter, van de Kromme Rijn waar de ZHV
rechthebbende is. Dit was onderdeel van een deal die hij destijds heeft gesloten met dhr.
Van Soest, de voorganger van Marcel van Eck (voorzitter ZHV Zeist), betreffende machtiging
verlening door Kees aan de ZHV voor het vissen op het gedeelte van de Kromme Rijn waar
Kees visrechthebbende was vis een huurcontract met de provincie Utrecht. Wat betreft de
telefonische melding vooraf heeft Dhr. van Eck gelijk, Kees heeft namelijk al diverse jaren
vanwege zijn longproblemen niet in hun water gevist en dus ook niet gebeld, hij viste er ook
niet elk jaar, de keren dat hij wel heeft gevist, heeft hij het zeker gemeld.
Het was beter geweest als we aan Marcel van Eck hadden gevraagd welke vergunning hij
bedoelde en aan Kees Burger om informatie hadden gevraagd, en als Kees Burger bij zijn
verzoek aan de ZHV direct meer uitleg had gegeven. Maar dat is achteraf.
Als machtigingen worden uitgegeven op water waarvan de visrechten worden gehuurd van
HDSR, dan moet dat gemeld worden aan HDSR.




Gerard Raaphorst: Aan Marcel van Eck voorstellen om contact op te nemen met de
secretaris van de AUHV, Jim van de Burgt. Er moeten nieuwe afspraken gemaakt
worden over hoe we omgaan met machtigingen. Op de Kromme Rijn hebben 4 HSV’s
visrechten, die samen in overleg machtigingen uit kunnen geven aan beroepsvissers.
Peter Burger: Jim van de Burgt, van AUHV, gaat dit regelen.

 Actie 3: Aan Marcel van Eck (ZHV) adviseren om contact op te nemen met Jim van de
Burgt (secretaris AUHV). Actie Caroline.
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5.

Een vijftal rapporten ter kennisname via Peter Heuts
1. DOCS-#717945-v4-Effect_van_vangmiddelen_door_muskusrattenbeheer_op_vismigratie_-_rapport.pdf
2. HDSR01 eindrapportage evaluatie visgegevens HDSR 31 juli 2013_definitief_met bijlagen_lage
resolutie.pdf
3. DOCS-#813224-v1-Visinventarisatie_Oude_Rijngebied_2013.pdf
4. DOCS-#762917-v1-Visinventarisatie_Houten_Noord_2013__ATKB.pdf
5. DOCS-#596087-v2-Het_`visperspectief¿_een_effectieve_onderwater_kijk_op_vispassages__
Evaluatie_visstandbeheer_2.pdf)

Ter kennisgeving aangenomen, met dank aan Peter Heuts. De rapporten kunnen op de VBC
website gezet worden.  Actie 4: Richard zet de rapporten op de VBC website.
6.

Overzicht besluitvorming HDSR, van Roel Bronda (zie 3.4, email dd. 26 mei jl.).
O.a. Aangepast maaischema (zie email dd. 26 mei jl. van Gerard Raaphorst).

Het overzicht besluitvorming HDSR van Roel Bronda wordt ter kennisgeving aangenomen,
met dank aan Roel Bronda.






Gerard: Het aangepast maaibeheer van HDSR is bekendgemaakt in een persbericht op
de website van HDSR, maar niet in de VBC besproken. Dit gaat over maaien in het
water, dus geen oeverbeheer.
Winfried: Dit is in het kader van bezuinigingen, bezuinigingskaarten.
Gerard en Tom: Dit soort dingen willen we van tevoren weten. We willen tijdig, vooraf,
geïnformeerd worden. HSV’s voelen zich gepasseerd, niet serieus genomen.
Tom: Sportvisserij MidWest Nederland (Tom Voorhamm) heeft hierover een brief
gestuurd naar Guus Beukelink (Hoogheemraad HDSR).
 Actie 5: Ron neemt contact op met Guus Beugelink.

Sportvisserij Nederland heeft actie ondernomen en een bijeenkomst georganiseerd.
Op 25 juni a.s. is er een overleg tussen Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Midwest
Nederland en alle HSV’s, over dat het aangepast maaibeheer van HDSR niet vooraf in de
VBC is ingebracht. Vanuit Sportvisserij Nederland zal Martin Hoorweg aanwezig zijn.
7.

Update VBC convenant

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende werkcomité vergadering.
8.

Wijzigingen Visserijwet

Tom Voorhamm maakt een Memo met informatie over de wijzigingen in de Visserijwet. Zie
actie nr. 13 van de actielijst n.a.v. de werkcomité vergadering dd. 10 april 2014.
9.

VBC regiocoördinatoren

Peter Burger neemt het regiocoördinatorschap voor de Lopikerwaard over van Kees Burger.
We willen graag regiocoördinatoren houden. Ze kunnen een belangrijke rol spelen bij het
meer betrekken van de achterban.


Tom: De regiocoördinatoren Simon Dekker, Richard Trofimowicz en Frans Schulte (Peter
Burger nog niet) komen 25 juni a.s. naar de bijeenkomst over aangepast maaibeheer.

 Actie 6: De volgende werkcomité verg., 2 okt. 2014, de 4 regiocoördinatoren uitnodigen
(Richard Trofimowicz en Peter Burger zitten ook in het werkcomité). Actie Caroline.
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10. Uitvoeringsplan Visplan VBC DSR
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende werkcomité vergadering.
Het Uitvoeringsplan Visplan elke werkcomité vergadering op de agenda.
11. Werkplan VBC DSR 2014, versie 5 juni 2014
Of het werkcomité op 4 september a.s. (reservedatum) zal vergaderen moet nog besloten
worden. Dit wordt na 25 juni duidelijk. De volgende vaststaande werkcomité vergadering is
op 2 oktober 2014 ter voorbereiding van de plenaire bijeenkomst in november.
12. Rondvraag



Peter Heuts: De rapporten kunnen op de VBC website gezet worden, zie agendapunt 5.
Ron Gast neemt contact op met Guus Beugelink, zie agendapunt 6.

Extra agendapunt: Bordjes in viswater
Winfried: Het gaat om bordjes in het water die in de weg staan bij het onderhoud. Bordjes
waarop staat van wie het visrecht van dat water is. Advies van de VBC: Bordjes zijn niet
meer nodig. Wie, welke hengelsportvereniging waar visrechten heeft is bekend.
 Actie 7: Winfried gaat de hengelsportverenigingen verzoeken de bordjes te verwijderen.
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
Caroline,
Ron

Wanneer
Volgende
werkcomité

Caroline

z.s.m.

Caroline

z.s.m.

Richard

z.s.m.

Ron

z.s.m.

Caroline

Volgende
werkcomité
z.s.m.

Actielijst n.a.v. VBC werkcomité verg. 5 juni 2014
Nr
1

2

3

4
5

6
7

Actie
N.a.v. werkcomité vergadering 10 april 2014 actielijst actie 3,
verslag plenaire verg. dd. 7 nov. 2013: Ron en Caroline voegen
een actielijst toe aan het concept verslag van Suzanne Snijders
(HDSR) en maken het concept verslag iets leesbaarder.
N.a.v. agendapunt 3.5, nagekomen stuk, email dd. 29 mei 2014
van Teus Eikelenboom betreft vissen in de Lopikerwaard door
Peter Burger. Teus Eikelenboom vraagt of HDSR of de VBC wil
meewerken aan een toets door de Rijdende Rechter: Caroline
stuurt namens de VBC een email naar Teus Eikelenboom met
dat we ons houden aan ons eerder gegeven antwoord.
N.a.v. agendapunt 4.1, email dd. 13 mei 2014 van Marcel van
Eck (ZHV Zeist), betreft Visrechten dhr. Burger op de Kromme
Rijn: Aan Marcel van Eck (ZHV) adviseren om contact op te
nemen met Jim van de Burgt (secretaris AUHV).
N.a.v. agendapunt 5: Richard zet de van Peter Heuts ontvangen
rapporten op de VBC website.
N.a.v. agendapunt 6; brief van Sportvisserij MidWest Nederland
aan Guus Beugelink over aangepast maaibeheer: Ron neemt
contact op met Guus Beugelink.
N.a.v. agendapunt 9: De volgende werkcomité verg., 2 okt. 2014,
de 4 regiocoördinatoren uitnodigen.
Winfried gaat alle hengelsportverenigingen verzoeken bordjes in
viswater te verwijderen.
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Nog lopende acties n.a.v. VBC werkcomité verg. 10 april 2014
Nr
3

5
7
10
13

Actie
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.  Op werkcomité verg. 5 juni 2014 is besloten om op
basis van het concept verslag van Suzanne Snijders (HDSR) een
actielijst te maken.
Tom gaat het VBC convenant aan een jurist bij Sportvisserij
Nederland voorleggen en neemt daarna contact op met Ron.
Peter verandert de eerste twee kopjes van de memo in
“Rapporten ter kennisname” en “Documenten ter kennisname”.
Ron stuurt een bedank email naar Frans Schulte en alle
regiocoördinatoren.
Tom stuurt voor de volgende werkcomité vergadering informatie
over de wijzigingen in de Visserijwet.

Wie
Caroline,
Ron

Wanneer
Zie actielijst
5 juni 2014
actie 1

Tom, Ron
Peter

Volgende
werkcomité
z.s.m.

Ron

z.s.m.

Tom

Volgende
werkcomité

Wie
Caroline

Wanneer
Volgende
plenaire verg.

Caroline

Volgende
plenaire verg.

Wie
Tom

Wanneer
z.s.m.

Winfried

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.

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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