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VERSLAG
Hoogheemraad Hans Schouffoer opent de bijeenkomst en legt uit wat het doel van deze
avond is.
Rijnland is bezig met het maken van een nota ‘Vis, visstandbeheer en visrechten’. Deze
nota zal 9 december 2009 worden behandeld in de Verenigde Vergadering. De commissie
“Gezond Water” zal deze nota in november behandelen. Rijnland wil graag van de
aanwezigen aanvullingen en opmerkingen horen. Al het besprokene zal in dit verslag
worden weergegeven en worden verzonden naar de VV.
De bedoeling is om na de inleiding uit één te gaan in drie groepen. In elke groep zal een
thema centraal staan, het is de bedoeling om na 10 minuten te wisselen, zodat elke groep
mee kan praten over elk thema. Na de werksessies zal centraal worden teruggekoppeld.
≠
≠
≠

Thema: Visstand Beheer Commissies (VBC’s) o.l.v. Hans Schouffoer en Leo van
Mulekom.
Thema: Vismigratie en veiligheid o.l.v. Marco Maréchal en Louis van Dam.
Thema: Inrichting van het watersysteem o.l.v. Lucienne Vuister.

Vervolgens geeft Hans Schouffoer een presentatie over de taken van Rijnland, in relatie
tot deze nota.
Terugkoppeling per thema
Thema: VCB’s
Door de deelnemers wordt afgeraden om slechts één Visstand Beheercommissie op te
richten. Liever werkt men met subcommissies of met een aantal van vier VBC’s. De
organisaties die hier aan tafel zitten kunnen zorgen voor bemensing.
Welke bijdrage kan Rijnland leveren ten aanzien van de ondersteuning? Er wordt gedacht
aan financiële en/of facilitaire bijdrage.
De factor tijd is een belangrijk aandachtspunt. Neem de tijd om het gesprek – zoals dat
deze avond aan de orde is – voort te zetten. Toets ook het idee van de inrichting van de
VBC’s.
Wie levert de voorzitter van de VBC‘s? De deelnemers zien bij voorkeur niet iemand van
een extern bureau, liever uit eigen kring of vanuit het Hoogheemraadschap. De
betrokkenheid is een belangrijk aspect. Als men in zee gaat met inhuur, dan zal die

ACTIE

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND

BESPREKINGSVERSLAG

ADV

Blad 2

VERSLAG
betrokkenheid er niet of nauwelijks zijn.
Er kan aan gedacht worden om een vertegenwoordiging vanuit het waterschap te laten
plaats nemen in elke VBC, belangrijk voor de terugkoppeling naar het waterschap. Dit is
een minimale vereiste.
Thema: Inrichting van het watersysteem
Gesproken is over de inrichting van het watersysteem. Er wordt gekeken naar een goede
waterdiepte, niet alleen voor waterkwantiteit maar ook voor vis. Er zal een
knelpuntenstudie worden uitgevoerd waarin het volgende aan de orde komt. Wat heeft wis
nodig en waar is het nog niet goed in het systeem en wat kunnen oplossingen daarvoor
zijn? Bij het opstellen van peilbesluiten zal er met vis ook meer rekening worden
gehouden.
Zorg dat het beleid in lijn is met de inrichtingsplannen. Dus niet aan één kant meer
natuurvriendelijke oevers aanleggen en tegelijkertijd meer steigers en beschoeiingen
toestaan.
De aanwezigen onderschrijven om meer natuurvriendelijk onderhoud toe te passen en
vragen daarbij er voor te zorgen dat deze plannen door de aannemers goed worden
uitgevoerd.
Hoe wil men betrokken zijn bij het in beeld brengen van de knelpunten? Het voorstel is
om VBC’s mee te laten denken. Zij kunnen hun kennis inbrengen om knelpunten in beeld
te brengen en meedenken over oplossingsrichtingen.
Thema: Vismigratie en visveiligheid
De aanwezigen zijn het eens met de visnotitie op dit onderdeel. Er mogen nog wel
aanvullingen komen zoals:
Hoe ga je om met afdammen, hoe ga je om met vis die in een bepaald gebied gevangen is.
Er is een lijst met detailonderwerpen waar een advies op moet worden gegeven.
Op het gebied van Ruimtelijke Ordening meer een gezamenlijke vuist maken naar
gemeenten over bv. situering van een gemaal, nieuwbouwprojecten.
Intern (binnen Rijnland) dient er goede afstemming te zijn van Keur op peilbesluiten,
baggerwet (niet baggeren tijdens ‘hoogtijdagen’ van de vis).
Denk meer als een vis!
Bij het aanbrengen van visvriendelijke passages is het noodzaak die overal door te voeren
en vervolgens te toetsen, zowel bij de huidige gemalen als bij de nieuw te bouwen
gemalen.
Er wordt gevraagd of Rijnland kan borgen dat de gedachten en ideeën van de VBC’s
worden meegenomen, op zijn minst als advies. Rijnland staat hier positief tegenover,
maar kan hierover nog geen harde toezeggingen doen.
Op 9 december as. zal de besluitvorming plaatsvinden. Waar wordt dan over besloten?
≠ Het vrijmaken van budgetten.
≠ De opdrachtverlening om VBC’s in te stellen.
≠ Het meer aandacht geven aan het visstandbeheer.
De nota die naar de commissie / VV gaat, zal ook worden toegezonden aan de
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aanwezigen.
De rol van het handhaven
Rijnland heeft een afdeling Handhaving, deze afdeling ziet toe op de naleving van
vergunningen die worden afgegeven.
Juridisch gezien is het lastig om te handhaven op visstandbeheer. Wel kan er worden
gehandhaafd op Keur en inrichting.
Worden er ook eisen gesteld aan het verlenen van vergunningen? Ja, maar het is, als de
activiteiten al zijn uitgevoerd voordat de vergunning is verleend, moeilijk om te
handhaven.
Op grond van de Keur worden vergunningen afgegeven. Soms constateren we dat er
werken zijn uitgevoerd zonder vergunning. Als die voldoen aan de Keur, wil Rijnland
alsnog legaliseren. Dit is echter geen gewenste situatie.
Daar waar bevoegdheden van Rijnland het toelaten zal streng worden gehandhaafd op
ongewenste situaties voor vis.
Er wordt aandacht gevraagd voor de baggerproblematiek in het Reeuwijkse
Plassengebied. Is het zo dat de plassen ondieper mogen zijn, dan de Legger voorschrijft?
Hans Schouffoer zegt toe dit na te gaan.
Ook wordt er aandacht gevraagd voor exoten in het beheersgebied. Bij Rijnland is één
persoon hier fulltime mee bezig. De focus is gericht op planten (Grote Waternavel) en nu
ook dieren (Amerikaanse Rivierkreeft). Onderzoeken omtrent de explosieve uitbreiding
van deze kreeft worden nauw gevolgd en Rijnland houdt de zaak scherp in de gaten.
Hans Schouffoer sluit de avond af en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en positieve
inbreng.
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Bijlage: aanwezigen bijeenkomst visnota
Naam
Kors Verweij
Lex Peters
Sascha Blanken
Cock Verstoep
Piet van ’t Hoog
Hans van de Laan
Lowie van Liere
Jan Oor
Jan den Houdijker
Ap de Wit
Willem Beijeman
Koos van Egmond
Theo Rekelhof
Jan van Veen
Ed van Egmond
Bert van Egmond
Henk Groen

Van Rijnland waren aanwezig:
Naam
Hans Schouffoer
Marco Maréchal
Louis van Dam
Rick Zijlstra
Leo van Mulekom
Lucienne Vuister

Organisatie
's-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging
's-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging
's-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging
Beroepsvisser Reeuwijkse Plassen
Beroepsvisser Reeuwijkse Plassen
Visserijpool Reeuwijk
Commissielid VV Partij voor de Dieren
VV lid Water Natuurlijk
Algemene Zuid-Hollandsche Hengelaars Bond
Secretaris VBC Rijnlands Boezem
Voorzitter VBC Nieuwkoop
Beroepsvisser Rijnlands Boezem
Beroepsvisser Rijnlands Boezem
Beroepsvisser Rijnlands Boezem
Beroepsvisser Rijnlands Boezem
Hengelsportvereniging “Alphen”
Hengelsportvereniging “Alphen”

