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

Verslag Werkcomité vergadering 2 december 2014
Aanwezig: Ron Gast (vz), Richard Trofimowicz (penn), Robin Blokhuizen, Tom Voorhamm, Peter
Burger, Roel Bronda, Peter Westerbeek, Martin Hoorweg (verslag)
1. Opening en mededelingen
Ron heet iedereen welkom en opent de vergadering. Gerard is met vakantie. Peter en Winfried zijn
afgemeld. ( Caroline bleek nadien te hebben afgemeld wegens omstandigheden)
Roel geeft aan dat de Nota plaagsoorten na 16 december ter advisering aan de VBC wordt
aangeboden. Medio januari wordt vanuit de VBC een reactie verwacht.
Verder geeft hij aan dat Peter Heuts bezig is met twee onderzoeken die ter kennis name aan de VBC
zullen worden aangeboden. Het onderwerp en doel van de onderzoeken wordt door Roel
nagevraagd en later nagestuurd per mail.
Verder wordt het nieuwe WBP in de tweede helft van 2015 opgesteld en binnen de VBC besproken.
2. Vaststellen verslag Werkcomité vergadering d.d. 5 juni 2014
Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen.
De Actielijst dient geüpdate te worden. Uitstaande acties zijn vaak al langlopende acties of niet meer
relevant. Afgesproken wordt de actielijst te herzien (komend werkcomité) en tijdens de plenaire
vergadering te presenteren.
3. Aangepast maaibeleid
17 November jl. is er een evaluatie geweest over het maaibeleid 2014 van HDSR. Hierbij waren Tom,
Caroline en Martin aanwezig. Deze evaluatie was vanuit het Waterschap geïnitieerd met als doel vast
te stellen of de gebruikers overlast hebben ervaren door het gewijzigde maaibeheer. Het verslag van
dit overleg is besproken. Uitkomst is dat vanuit de visserij wel degelijk overlast is ervaren, maar
concrete voorbeelden zijn vanuit de enquête niet naar voren gekomen.
Martin geeft aan dat de HSV’s niet voldoende en niet tijdig geïnformeerd zijn over het gewijzigde
maaibeheer, waardoor er geen concrete knelpunten aanwijsbaar zijn. Er is overlast, gezien de
toename van meldingen door sportvissers, maar deze zijn vaak van algemene aard. Om
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daadwerkelijk op watergangniveau een overzicht te krijgen van mogelijke knelpunten dient er vooraf
een inventarisatie uitgevoerd te worden door de HSV’s zelf op basis van de kaart met te maaien
watergangen.
Afgesproken wordt dat de stukken voor het maaibeheer 2015 via de VBC, voorzien van een
begeleidend schrijven, aan de HSV’s wordt verstrekt. Het werkcomité zal vervolgens de HSV’s
aansturen. Peter geeft aan dat eind januari de benodigde stukken definitief gemaakt zullen worden.
Roel zal er voor zorgen dat de stukken bij de VBC komen. Volgend werkcomité overleg zal dit worden
besproken en verder worden afgestemd.
Peter geeft aan dat de aannemer zelf verantwoordelijk is voor de maaimethode en –periode. De
toestand, hoeveelheid waterplanten en doorstroomcapaciteit, is bepalend voor de uitvoerperiode. Er
moet echter wel worden voldaan aan de gedragscode Flora- en Faunawet voor Waterschappen.
Vanuit het werkcomité wordt geopperd om de aannemer wanneer er bij het maaien problemen
worden verwacht met de visstand, zoals warm weer, lage zuurstofwaarden, etc., de betreffende HSV
te informeren over het maaiwerk. Roel geeft aan dat dit zeker iets is waar naar gekeken kan worden,
maar dan alleen bij concrete knelpunten.
Roel geeft aan dat procesmatig in september 2015 zal worden gestart met het maaibeheer voor
2016. De uitkomsten van de evaluatie 2015 kunnen hierin worden meegenomen.
Martin vraagt in hoeverre het Waterschap open staat voor alternatieve beheermethoden, zoals het
in eigen beheer uitvoeren van maaiwerkzaamheden door de HSV’s en het inzetten van vis
(graskarper en karper) voor het beheren van de waterplanten. Roel geeft aan dat ze hier zeker voor
openstaan als dit past binnen de kaders van het nieuwe beleid, maar wel om toetsing en afweging
vraagt. In het kader hiervan heeft het Waterschap deze week een overleg met Sportvisserij
Nederland over een mogelijke inzet van graskarper en karper voor waterplantenbeheer.
4. Functioneren VBC DSR
Ron geeft aan dat het afgelopen jaar het functioneren van de VBC door de sportvisserij op de kaart is
gezet. In meerdere sessies waarbij het functioneren van de VBC, maar ook van alle deelnemers
binnen het werkcomité, is dat besproken en dat heeft geleid tot een nieuwe opzet.
Verder geeft Ron aan dat het goed is de termijn van de leden van het werkcomité te koppelen aan de
(4 jaarlijkse) waterschapsverkiezingen. Elke vier jaar wordt het functioneren dan geëvalueerd en kan
er vers bloed in het werkcomité worden ingebracht. Hij geeft tevens aan dat hij komend jaar
verkiesbaar is voor Water Natuurlijk( in HHSK) en daarom het voorzitterschap vanaf april 2015
neerlegt.
Er zal dus gezocht moeten worden naar een nieuwe voorzitter. De voorzitter moet onafhankelijk zijn.
Ron heeft al een lijstje met mogelijke kandidaten. Vanuit het werkcomité wordt uitgesproken dat de
nieuwe voorzitter iemand moet zijn die goed een vergadering kan leiden, maar niet perse affiniteit
hoeft te hebben met de visserij. Ron zal samen met Martin en Roel de selectieprocedure leiden om
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te komen tot een voordracht welke op de plenaire vergadering zal worden behandeld. Het
driemanschap maakt een (interne) shortlist.
Ook het secretariaat zal per april 2015 wijzigen. In overleg met Caroline is besproken dat het voor het
functioneren van de VBC beter is een andere secretaris aan te stellen. Voor de balans binnen de VBC
zou dit iemand vanuit de sportvisserij sector moeten zijn. Vanuit Sportvisserij Nederland is
aangeboden dat Martin deze functie vanaf 2015 zal gaan vervullen.
Binnen de vertegenwoordiging vanuit HDSR in de VBC zullen ook wijzigingen worden doorgevoerd.
Winfried is vanuit zijn rol binnen HDSR bij de VBC betrokken geweest voor het verdelen van de
visrechten en het opzetten van het Visplan. In de 2de fase van de VBC zou iemand vanuit het beleid,
die rechtstreeks het bestuur informeert/adviseert, beter passen. Deze persoon is nog niet
toegewezen; er zijn meerdere geschikte kandidaten. Voorlopig blijft Roel vanuit HDSR deelnemen in
de VBC. Ook Peter Heuts zal niet meer standaard aanwezig zijn bij het werkcomité overleg. Hij blijft
op de achtergrond functioneren als adviseur en zal indien nodig aanschuiven.
5. Voorbereiding plenaire VBC vergadering
Onderwerpen plenaire vergadering:
wijziging personele bezetting werkcomité;
actieplan 2015;
maaibeleid.
Voorlopige datum plenaire vergadering is dinsdag 24 maart 2015, aanvang 20:00 uur.
6. Rondvraag
Er zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen
Volgende Werkcomité overleg wordt gepland op donderdag 22 januari 2015 vanaf 19:30 uur bij
HDSR.
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