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1. Opening 

Pieter Bos opent de vergadering. Er is afbericht van Jeroen Los en Rik Beentjes.  

Jos Beemsterboer deelt mee dat Frans Boerdijk vanaf het volgende overleg aan de VBC-HNK 

zal deelnemen als nieuwe vertegenwoordiger namens de beroepsvisserij. Dit ter opvulling van 

een vacature. 

NB Vanwege problemen met de digitale verbinding van Pieter Bos wordt het voorzitterschap 

van vanaf agendapunt 3 overgenomen door Jos Beemsterboer. 
 

2. Mededeling 

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Rob de Graaf. Voormalig lid van de VBC-HNK, 

bestuurslid van Hengelsportvereniging Hollands Kroon. 

 

3. Verslagen 

 

Verslag 27 september 2021, tekstueel: 

• Datum in briefhoofd wijzigen in 27 september 

• Gerard Roosloot en Ed de Boer waren aanwezig 

• De beroepsvisserij heeft moeite met de formulering op pagina 3 onder visbeleid: "Dit 

heeft echter … niet mogelijk". Dit wordt verwijderd. Op verzoek van de sportvisserij 

zal in dezelfde alinea worden toegevoegd dat HHNK met nadruk de samenwerking 

opzoekt met andere waterschappen en de Unie van Waterschappen. 

 

Verslag 27 september 2021, actielijst: 

• 2021-13: Jos Beemsterboer zal backup zijn voor Jeroen Los in de werkgroep 

Vissterfte/vis-in-nood. In aansluiting daarop wordt Paul Kooij aangewezen als 

vervanger van Peter van der Heijdt. 

• 2021-15: de beroepsvisserij meldt dat er in het gehele beheergebied van HHNK 

Amerikaanse rivierkreeft wordt gesignaleerd, behalve in de Wieringermeer. 

Zwaartepunt ligt in Waterland, waar de rivierkreeft veel voorkomt. 

• 2021-16: HHNK heeft het volgende plan om de VBC-HNK in beeld te brengen bij 

projectleiders en beleidsadviseurs: 
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o De meeste activiteiten die relatie hebben met 

vis(serij) gebeuren vanuit de afdeling 

Watersystemen. Met een inleiding tijdens een overleg zal aandacht gevraagd 

worden voor visgerelateerde zaken.  

o We willen jaarlijks inventariseren welke visrelevante besluiten op de planning 

staan van het bestuur. 

o Disclaimer: projectleiders en beleidsadviseurs zijn verantwoordelijk voor hun 

eigen proces. Het is daarom niet mogelijk om alles waterdicht te regelen, 

maar we verwachten dat we veel plannen op deze wijze wel kunnen afvangen. 

De VBC stemt hiermee in.  

Bovendien zullen af en toe specialisten vanuit het hoogheemraadschap worden 

uitgenodigd bij een onderwerp, om zo rechtstreeks de dialoog te kunnen voeren.  

• 2021-20: het is niet gelukt om tot een relevante aanscherping van de vraag te komen 

over samenwerking in toezicht en handhaving. Dit punt kan eventueel naar aanleiding 

van het concept visbeleid besproken worden. De actie wordt van de lijst afgevoerd. 

 

Verslag 8 november: 

• Naar aanleiding van: complimenten voor het verslag. Helder verwoord en goed te 

volgen, ook als je er niet bij bent geweest. 

 

4. Nieuwe voorzitter, profiel en proces 

De aanwezigen gaan akkoord met het voorgestelde profiel en proces. Er is een geschikte 

kandidaat genoemd, maar het is nog niet bekend of hij beschikbaar is. Pieter Bos en Edith 

Velema zullen de kandidaat benaderen en geven bericht over de voortgang. Mocht het alsnog 

nodig zijn, dan kunnen namen van andere potentiële kandidaten worden aangedragen bij het 

secretariaat. 

 

5. Jaarplan en begroting 

Jaarplan en begroting zijn akkoord bevonden door de stuurgroep. De VBC besluit dat de  

laatste alinea redactioneel wordt gewijzigd in: "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." Voor het overige zijn jaarplan en 

begroting goedgekeurd. 

 

6. Teamdag 

Met de datumplanner lukte het niet om een gezamenlijke datum te vinden in april of mei. De 

teamdag is echter wel belangrijk. Edith Velema zal een datumprikker uitzetten voor de 

maanden april, mei, juni en september. Jorke Wessels zal de dag organiseren.  

 

7. Loodvrij vissen 

Bij het hoogheemraadschap staat loodvrij vissen op de bestuurlijke agenda en ook bij de 

sportvisserij heeft het de volle aandacht. In 2018 is de Green Deal Sportvisserij Loodvrij 

ondertekend door de Unie van Waterschappen, Sportvisserij Nederland, Rijksoverheid en 

leveranciers. De route is gericht op een volledig loodvrije sportvisserij in 2027, met een 

tussenstap van 30 % lood vermindering in 2021. De sector zet zich hier actief voor in. Peter 

van der Heijdt is al geruime tijd bij de activiteiten betrokken en promoot het loodvrij vissen. 

Onlangs is een tussenevaluatie van de GreenDeal gepresenteerd (link). Kern is dat we op de 

goede weg zijn en er aanmerkelijk minder lood in de natuur terecht komt. We zijn er nog niet 

en er zijn plannen voor een vervolgaanpak.  

In 2023 staat een loodverbod op de Europese agenda. Milieu en duurzaamheid zijn goede 

drijfveren om tot loodvervangers over te gaan. Er zijn echter ook loodvervangers in de handel 

https://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/sportvisserij-loodvrij/evaluatie-green-deal.html
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die evengoed schadelijk zijn (wolfraam, tungsten, zink, tin en 

koper). Beter is het om ijzer, steen, beton of glas te gebruiken. Het 

winkelaanbod van loodvrije materialen is helaas nog relatief laag, maar er zijn alternatieven. 

Fabrikanten geven aan dat er meer vraag moet zijn, niet alleen vanuit Nederland, om te 

investeren in loodvervangers. In de loop van 2023 komt er meer op de markt. 

 

Educatie is één van de onderdelen van de GreenDeal. Vanuit Sportvisserij MidWest Nederland 

(SMWN) wordt een pilot voorbereid waar een gebied wordt aangewezen voor loodvrije visserij. 

Daar wordt dan een integraal pakket aangeboden: bebording aanbrengen, inruilacties 

opstarten en communicatie. SMWN zoekt hiervoor een geschikt gebied. Dat begint met het 

vinden van enthousiaste verenigingen, vervolgens worden omliggende winkeliers benaderd 

voor het aanbieden van loodvrije alternatieven. De pilot wordt gesteund door de provincie en 

ook het hoogheemraadschap wordt hiertoe uitgenodigd. Het hoogheemraadschap heeft 

aangegeven graag te participeren. 

 

In Zaanstad overweegt de gemeente om een loodverbod op te nemen in de 

visrechtovereenkomsten. Juridisch geeft dat een probleem. Zaanstad wijkt bovendien af van 

de landelijke koers die gericht is op samenwerking in plaats van afdwingen. 

 

Het hoogheemraadschap is inmiddels voor de rechter gedaagd door Stichting Gezond Water, 

omdat men wil dat het hoogheemraadschap preventief handhaaft op viswedstrijden waarbij 

lood wordt gebruikt.  

 

Er wordt afgegeven op de heren Lobée van Stichting Gezond Water. Zij hebben een dubbele 

pet op en zijn dus minder objectief dan het lijkt. Zij zijn namelijk ook producent van een van 

de loodvrije alternatieven.  

 

Regionale boost 

Vraag is of wij regionaal een extra boost kunnen en willen geven aan de campagne 

sportvisserij loodvrij? 

Allereerst zou het goed zijn om een pilot in ons gebied te hebben. Paul Kooij geeft aan dat zijn 

vereniging zich al kandidaat heeft gesteld. 

Emiel Derks van SVN is beschikbaar om een toelichting te geven in de VBC.  

Voor de beroepsvisserij is hier een beperkte rol. De beroepsvissers gebruiken wel lood, maar 

verliezen weinig. De beroepsvisserij ondersteunt het wel en we kunnen ons dus ook vanuit de 

VBC uitspreken. Beide sectoren moeten kijken naar loodvervangers. 

Verwacht wordt dat Europese regelgeving doorslaggevend zal zijn. 

 

8. Achterbanbijeenkomst VBC 

De achterbanbijeenkomst is gericht op de achterbannen van de hengelsportverenigingen 

(besturen) en de beroepsvissers. We willen informeren wat we in de VBC doen en vooral ook 

ruimte geven om elkaar informeel te ontmoeten. 

Het idee is om aan te sluiten bij de publieksbijeenkomst die het hoogheemraadschap op 

zaterdag 21 mei organiseert (Wereld Vismigratiedag) bij de viskringloop in de Wieringermeer. 

We verwachten dat het mogelijk is om een livebijeenkomst te organiseren, deels in de 

buitenlucht, deels binnen. 

Voor de VBC zouden we hier een duidelijk herkenbaar deel willen inrichten. Afhankelijk van de 

locatie, is dat òf beperkt tot marktkramen met kleine presentaties òf houden we de 

presentaties in een aparte ruimte. Als thema's worden genoemd:  

• Calamiteitenteam 

• Vismigratie 
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• Toekomst van de beroepsvisserij 

• Loodvrij vissen 

Voorafgaand aan de wereldvismigratiedag zal het hoogheemraadschap de gehele week de 

schijnwerpers op vis zetten met een 'Week van de vis'. Naast de publieksdag zijn er onder 

andere ook plannen om vlogs te maken voor aannemers die het maaionderhoud in de wateren 

doen. SMWN wordt hier graag bij betrokken en kan ook een vlog maken over het belang van 

visvriendelijk onderhoud. 

 

9. Visbeleid en visrechten 

Naar verwachting zal het bestuur van het hoogheemraadschap in september besluiten over 

het nieuwe visbeleid. In maart moet een eerste concept van het visbeleid gereed zijn en kan 

het worden besproken in de VBC.  

Het huidige visbeleid dateert uit 2005. Het wordt ter informatie meegestuurd met de notulen. 

 

Het op orde brengen van de visrechten die het hoogheemraadschap uitgeeft (nulsituatie), 

loopt trager dan gehoopt. Er is een geo-applicatie in de maak, waarmee de gebieden 

inzichtelijk worden en waarop digitaal commentaar kan worden gegeven. Naar verwachting is 

dit in april gereed.  

Zo lang kan echter niet gewacht worden voor de overeenkomsten die per 1 januari 2023 aan 

verlenging toe zijn. Die moeten namelijk voor 1 mei worden aangeboden als er wijzigingen in 

zitten. Het gaat om ruim 20 visrechtovereenkomsten, dus een aanzienlijk aantal. Het 

hoogheemraadschap heeft de laatste twee jaar bij uitzondering alle overeenkomsten van 

ongezien van rechtswege laten verlengen, ondanks onregelmatigheden die er in zaten. Plan is 

om dit keer wel een check te doen op de oude overeenkomsten en deze zo nodig bij te stellen. 

Ook is het de bedoeling om de standaardovereenkomst enigszins aan te passen. Grootste 

inhoudelijke wijziging ten opzichte van de oude overeenkomst is dat artikel 4 wordt 

aangepast. Hierin staat namelijk nog vermeld dat de deelname aan de VBC verplicht is. Voor 

het overige zullen de wijzigingen redactioneel zijn.  

De nieuwe concept standaardovereenkomst wordt 22 maart besproken in de VBC.  

 

Er is verbazing over het voorgestelde proces, want het komt niet overeen met de afgesproken 

stappen uit het overleg van 22 maart 2021. Afgesproken wordt dat de vergadering van 22 

maart 2022 (toevallig zelfde datum, maar een jaar later) volledig gericht is op het visbeleid en 

de standaard huurovereenkomsten. Overigens is visbeleid de basis, dus wijzigingen in de 

visrechten worden niet doorgevoerd voordat visbeleid is vastgesteld. Bespreking is informatief, 

want de VBC heeft tijd nodig om te reageren. Concepten worden ruim op tijd toegestuurd, 

rond 8 maart.  

 

10. Wvttk/rondvraag 

 

• De beroepsvisserij wil graag het doorspoelbeleid van het hoogheemraadschap agenderen: 

"Relatie stromen/doorstromen mbt tot kuitschieten en vismigratie: heeft het doorstromen 

invloed op een succesvolle broed en kansrijke migratie en wat kunnen we er aan doen?" 

Het wordt na de volgende bijeenkomst geagendeerd. Het hoogheemraadschap zal hier ook 

een deskundige vanuit het peilbeheer bij betrekken. 

• De sportvisserij wil graag de natuurvriendelijke oevers agenderen. Het gaat erom dat op 

diverse plekken natuurvriendelijke oevers verdwijnen, bijvoorbeeld bij dijken. Ook de 

toegang tot natuurvriendelijke oevers en veiligheid zijn aandachtspunten. Ook dit punt 

komt in de loop van het jaar op de agenda.  

• Ook maakt men zich zorgen over de toenemende zoutgehalten in HHNK gebied, 

bijvoorbeeld in de aangrenzende polders van het Noordzeekanaal. 
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Actielijst 

Actienr. Actie Door Datum 

vergadering 

Gereed 

2021-3 VBC op de hoogte houden van 

voortgang visserijonderzoek 

IJsselmeer/Markermeer 

Rik Beentjes 22-03-2021 PM 

2021-14 Procesplan maken voor nulsituatie 

visrechten en voorleggen aan de VBC 

HHNK 27-09-2021 22-03-2022 

2022-01 In de werkgroep 'Vissterfte/vis-in-nood' 

zal Jos Beemsterboer achtervang zijn 

voor Jeroen Los en Paul Kooij zal Peter 

Heijdt vervangen bij afwezigheid 

Jos 

Beemsterboer, 

Paul Kooij 

26-01-2022  

2022-02 Kandidaat voor voorzitterschap 

benaderen en bericht geven over 

voortgang 

Pieter Bos, 

Edith Velema 

26-01-2022 z.s.m. 

2022-03 Zo nodig extra kandidaten aandragen 

bij secretariaat 

allen 26-01-2022  

2022-04 Datumprikker uitzetten voor teamdag in 

april, mei, juni en september 

Edith Velema 26-01-2022  

2022-05 Teamdag organiseren Jorke Wessels 26-01-2022  

2202-06 Loodvrij vissen: 

• Zo mogelijk een pilot houden in 

gebied. Hoogheemraadschap doet 

graag mee, nader overleg volgt. 

• Als thema uitlichten op de 

achterbanbijeenkomst 

SMWN (lead) 26-01-2022  

2202-07 Achterbanbijeenkomst organiseren op 

21 mei in combinatie met publieksdag 

viskringloop Wieringermeer 

Jos 

Beemsterboer, 

Jorke Wessels, 

Edith Velema 

26-01-2022 21 -05-2022 

2202-08 Visbeleid 2005 meesturen met verslag Edith Velema 26-01-2022  

2202-09 Agenderen op VBC-agenda in eerste 

helft 2022: 

Doorspoelbeleid hoogheemraadschap 

Natuurvriendelijke oevers 

Edith Velema 26-01-2022  
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Advieslijst 

Adviesnr. Advies Aan Datum 

vergadering 

Advies-

2021-1 

De VBC-HNK adviseert het hoogheemraadschap om 

aanvragen voor het wegvangen van schaal- en 

schelpdieren ter advisering aan de VBC voor te leggen 

alvorens een besluit te nemen. 

HHNK 22 maart 2021 

Advies-

2021-2 

De VBC-HNK verzoekt het hoogheemraadschap te 

starten met het in beeld brengen van de nulsituatie 

van huurovereenkomsten. 

HHNK 22 maart 2021 

Advies-

2021-3 

De VBC-HNK adviseert positief over het verzoek voor 

karperuitzet in de VRNK-boezem. 

HHNK 22 maart 2021 

 

 

 


