Het project "versterking functioneren van VBC's en
opstellen visplannen"
Sinds 1998 is gewerkt aan het instellen van Visstandbeheercommissies (VBC’s) voor de
Rijkswateren en voor de waterschapsgebieden. In 2004 is dit beleid geëvalueerd.
De minister van LNV (tegenwoordig Minister van EL&I) heeft toen aangegeven het
instellen en functioneren van VBC’s te willen versterken. Een belangrijk onderwerp hierbij
is het in VBC-verband opstellen en uitvoeren van Visplannen. Ook de landelijke
organisaties Sportvisserij Nederland en Combinatie van Beroepsvissers onderschrijven
dat een extra impuls voor het functioneren van VBC’s noodzakelijk is.
Het ministerie is bereid gevonden de sector van de binnenvisserij op projectbasis tijdelijk
financieel te ondersteunen bij de verdere totstandkoming van VBC’s. Dit heeft
geresulteerd in het project “Versterking van het functioneren van VBC’s en opstellen
visplannen”.
Dit project heeft tot doel:
VBC’s in te stellen voor die gebieden waar deze nog niet actief zijn;
VBC’s te ondersteunen bij het opstellen van Visplannen en
VBC’s te ondersteunen om na de projectperiode meer zelfstandig te kunnen
functioneren.
Het project beslaat de periode van 1 september 2008 tot 1 september 2011. Naast de
financiële bijdrage die het Ministerie van EL&I levert, leveren de sport- en beroepsvisserij
een grote bijdrage aan het project, vooral in de vorm van menskracht. De projectdoelen
zijn ambitieus. Mocht blijken dat tijdens de projectperiode niet alles gerealiseerd zal
worden, kunnen de VBC’s ook na afloop van het project rekenen op ondersteuning.
Stand van zaken
Voor het merendeel van de Staatswateren zijn VBC’s actief. Ook voor het grootse deel
van de waterschapsgebieden zijn VBC’s ingesteld. De inzet van het Rijksbeleid is te
komen tot duurzame visbestanden met een daarbij passende, eveneens duurzame
visserij. Visplannen zullen daarbij een cruciale rol gaan spelen. Om dit te bevorderen
willen de minister van EL&I en de staatssecretaris van V&W de functie van VBC’s en
visplannen wettelijk verankeren. Dit is vastgelegd in een brief aan de Tweede Kamer.
Belangrijke aspecten in deze brief zijn:
De VBC’s op de Rijkswateren (grote rivieren en kanalen) dienen een Visplan op te
stellen. Dit visplan dient op 1 januari 2011 gereed te zijn.
In het Visplan wordt omschreven wie, waar vist, in welke periode, met welke
vistuigen en de hoeveelheden uit te zetten en te onttrekken vis
Visplannen dienen duurzaam en transparant te zijn. Zij dienen toetsbaar aan te
sluiten bij de Kaderrichtlijn Water en de Europese Aalverordening en – waar aan de
orde – Natura 2000 doelen
De visserij dient conform dit visplan te worden uitgevoerd.

Relatie met overig overheidsbeleid
Als belangrijk aandachtspunt dienen visplannen een relatie aan te brengen tussen
enerzijds het in VBC-verband uit te voeren visstand- en visserijbeheer en anderzijds de
Kaderrichtlijn Water en het Natura 2000 beleid. Het visstand- en visserijbeheer zullen
volgens de ministeries van EL&I en V&W moeten aansluiten op de ecologische doelen van
de KRW. Het aalbeheer moet aansluiten bij de Europese Aalverordening. Afhankelijk van
het beleid van het ministerie, zal het daarbij gaan om regionale afspraken (in VBCverband) of om generieke maatregelen (geldend voor het gehele land).
Voor Visplannen is nodig dat de omvang en de samenstelling van de visstand actief
worden bijgehouden via monitoring van de visstand. Ook het maken van regelgeving en
de controle en handhaving hiervan, is van belang voor het slagen van een visplan. De
ervaring in de afgelopen tijd heeft geleerd dat het opstellen en uitvoeren van Visplannen
een complex proces is. Voor het maken van Visplannen is men dan ook geheel of op
onderdelen, aangewezen op professionele ondersteuning vanuit de landelijke organisaties
van sportvissers en beroepsvissers.
Specifieke projectdoelen
Het project “Versterking van het functioneren VBC’s en opstellen visplannen” heeft de
volgende doelen:
Realisatie van een landelijk dekkend netwerk van VBC’s voor medio 2010. Hiertoe
dienen in ieder geval nog te worden opgestart:
o twee VBC’s voor de Rijkswateren (Benedenrivieren-Haringvliet en IJsselmeer)
o circa 8 VBC’s voor de waterschapsregio’s, waaronder Noorderzijlvest, Hunze en
Aa’s, Rivierenland, Reest en Wieden, Schieland & Krimpenerwaard, ZeeuwsVlaanderen, Roer en Overmaas en Peel- en Maasvallei.
Bijdragen aan de realisatie van Visplannen voor de VBC’s op de Rijkswateren.
Het project is er op gericht dat per 1 januari 2011 voor 12 VBC op de rijkswateren
een eerste versie van een visplan dat door de partijen in de VBC is opgesteld en
geaccepteerd.
Bevordering van de onderlinge samenwerking tussen deelnemende partijen in de
VBC’s.
Bijdragen aan onderlinge en doelmatige afstemming van de VBC-werkzaamheden
c.q. Visplannen met aangrenzende beheergebieden, mede gericht op verbetering
van de samenwerking tussen VBC’s.
Ontwikkeling en (doen) toepassen van instrumenten voor het opstellen en bijstellen
van Visplannen, ook voor de periode na 2011.
Bieden van aanvullende ondersteuning aan en vergroting van de zelfwerkzaamheid
van VBC’s door gerichte communicatie, educatie en training.

Na afloop van de projectperiode
Ook na afloop van de projectperiode zullen de VBC’s waarschijnlijk behoefte hebben aan
ondersteuning. Lopende het project zal duidelijk worden of de beoogde resultaten in de
praktijk haalbaar zijn, of dat daarvoor een aanvullende projectperiode noodzakelijk is.
Van belang hierbij is dat de wereld van de binnenvisserij momenteel sterk in beweging is.
Denk daarbij aan te verwachten beleidswijzigingen bij het ministerie, de uitwerking van
de Europese Aalverordening en de verdergaande uitvoering van de KRW en Natura-2000
plannen. Om deze redenen is te verwachten dat ook na de hier beschreven planperiode
(2008 – 2011) professionele ondersteuning van VBC’s nodig zal zijn. In welke vorm dat
kan plaatsvinden is nu niet te voorzien.

