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In 2022 richt de VBC-HNK zich op de volgende punten. 

 

Werkgroep Vissterfte/vis in nood 

Onnodige vissterfte heeft de volle aandacht van de VBC. Daarom is in 2021 een 

werkgroep vissterfte/vis in nood opgericht. De werkgroep heeft een goede start gemaakt 

en richt zich in eerste instantie op vissterfte/vis in nood. Zodra dit goed georganiseerd is, 

wordt een stap verder gezet in bv advisering t.a.v. maai- en baggerbeheer van de 

wateren. 

 

Advisering  

De VBC heeft een belangrijke adviserende rol over visaangelegenheden bij het 

hoogheemraadschap. Waar het gaat om abstracte beleidszaken, is de meerwaarde van 

de VBC beperkt en zal vooral procesmatig informatie worden doorgegeven.  

Anders is het met beleidszaken die raken aan de uitvoering en/of die de uitvoering van 

dat beleid betreft. Hier heeft de VBC een actieve rol. In 2022 zal in ieder geval aandacht 

uitgaan naar:  

o Visbeleid 

In 2022 zal HHNK visbeleid vaststellen. De VBC denkt hierover actief mee in een 

vroeg stadium en adviseert over het conceptbeleid. 

o Visrechtovereenkomsten 

In 2022 heeft HHNK de ambitie om de uitgifte van visrechtovereenkomsten op te 

schonen. De VBC geeft hierover stapsgewijs advies, conform het stappenplan zoals 

besproken op 22 maart 2021. 

• Uitvoering maai- en baggerbeleid 

Als uitvloeisel van de werkgroep vissterfte/vis in nood zal de VBC aandacht besteden 

aan visvriendelijke uitvoering van het maai- en baggerbeleid. 

 

Achterbanbijeenkomst 

Op zaterdag 21 mei is er wereld vismigratiedag. Gekoppeld aan deze dag zijn we van 

plan een achterbanbijeenkomst te houden. 

 

Teamdag 

We organiseren een uitje dat als doel heeft om elkaar als VBC-leden beter te leren 

kennen (teambuilding). We richten ons daarbij op iets wat we allemaal plezierig en 

leerzaam vinden. Uit de bijeenkomsten in 2021 blijkt dat we allen geïnteresseerd zijn in 

de 'Toestand van de vis'. In het Markermeer wordt monitoring van de visstand gedaan. 

Het is boeiend om daarover nadere informatie te krijgen van een spreker. Dit kan 

gecombineerd worden met een boottocht naar en een excursie op de Markerwadden. We 

sluiten tot slot af met een hapje en een drankje. 

 

Toestand van de vis (PM) 

De toestand van de vis blijft een belangrijk aandachtspunt. Wanneer uitkomsten van de 

monitoring in het Markermeer daar aanleiding toe geven, kan overwogen om nadere 

stappen te zetten. 


