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1. Opening 

Pieter Bos opent de vergadering. Frans Boerdijk is als nieuwe vertegenwoordiger namens de 

beroepsvisserij aangesloten bij de VBC-HHNK. Er volgt een voorstelronde. 

David Zaat en Jorke Wessels notuleren dit VBC overleg, waardoor Edith zich meer 

kan focussen op het beantwoorden van de vragen omtrent de kadernota vis. 

 

2. Verslag 26 januari 

Tekstueel geen wijzigingen. 

Naar aanleiding van punt 10 geeft de beroepsvisserij aan dat het graag de agendering van het 

doorspoelbeleid en natuurvriendelijke oevers als actiepunt opgenomen wil zien. Het 

hoogheemraadschap zal hier een deskundige vanuit peilbeheer bij betrekken. Voor de rest 

spreken de partijen positief over de verslaglegging. 

Verder is opgemerkt dat het in beeld brengen van de VBC bij projectleiders en 

beleidsadviseurs– zoals aangegeven bij bespreking van het verslag van 27 september 2021 - 

goed in beeld zou moeten blijven. Dit wordt daarom opgenomen in de advieslijst. 

 

3. Nieuwe voorzitter 

De mogelijke voorzitterskandidaat is benaderd, maar heeft aangegeven niet beschikbaar te 

zijn vanwege de reisafstand. Dit betekent dat verder gezocht moet worden. Afgesproken 

wordt dat Jos Beemsterboer vanuit de beroepsvisserij, Jorke Wessels vanuit de sportvisserij, 

Edith Velema vanuit het hoogheemraadschap en Pieter Bos gezamenlijk verder zoeken. Voor 

het overige blijft de procedure zoals afgesproken in het overleg van 26 januari jl. 

 

4. Visbeleid – 80 % versie 

Allereerst een toelichting op het proces. De voorliggende nota is een 80%-versie. Tijdens dit 

VBC-overleg spreken we meningsvormend over de grote lijnen. Daarna is er gelegenheid om 

schriftelijk commentaar te leveren, gebundeld per sector voor 10 mei aanleveren bij Edith 

Velema. Op basis van het commentaar wordt de nota bijgesteld. In een reactienota zal worden 

aangegeven hoe er met het commentaar is omgegaan. Er komt geen formeel inspraakproces, 

omdat dat niet voorgeschreven is voor dit soort plannen. Planning is dat de nota in september 
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aan het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap wordt 

voorgelegd. De reactienota zal als bijlage bij de bestuurstukken 

worden toegevoegd. 

 

Inhoudelijk commentaar op hoofdlijnen 

De algehele reactie vanuit de VBC is positief. Complimenten voor het stuk. Er wordt een goede 

basis gelegd.  

Huurovereenkomsten liggen gevoelig. De kadernota matcht niet met het stappenplan voor het 

op orde brengen van de visrechten, zoals afgesproken op 22 maart 2021. Veranderingen in de 

huurovereenkomsten zijn zeker niet altijd een vooruitgang ook financieel gezien niet.  

 

Hoofdstuk 5 

Opgemerkt wordt dat de ideale biotoop, zoals gesteld in hoofdstuk vijf bij de lange 

termijnvisie voor de KRW, niet overal helder plantenrijk water zou moeten zijn. Het is geen 

realistisch beeld om daar naar te streven en men mist de nuance. In het beheergebied zou 

ook een variëteit moeten zitten tussen troebel en helder water. Helder water heeft ook 

nadelen. Het is niet overal de manier om een gezonde visstand te krijgen. Het beheergebied 

bevat meerdere grondsoorten waar helder water onmogelijk te behalen is. De biomassa van 

vis kan verminderen en een vissoort zoals snoekbaars kan hier slecht in gedijen. Verhoogde 

vegetatiegroei kan bovendien extra kosten met zich meebrengen op het gebied van 

maaionderhoud.  

Als reactie wordt gegeven dat de kadernota vis hierin slechts verwijst naar het KRW-beleid en 

dat het daar bovendien ondergeschikt aan is. Het is belangrijk om onderscheid te maken 

tussen de korte en lange termijn. In het KRW-maatregelenpakket tot 2027 – korte termijn-  is 

de nuance duidelijk aanwezig. Voor de verre toekomst – tot 2050 - blijft het doel van helder 

plantenrijk water echter overeind. Dat is wettelijk ingegeven door de Europese regelgeving. Er 

zal gecheckt worden of de tekst in de kadernota vis niet strenger is dan de KRW-tekst. Ook 

wordt toegezegd om nadere informatie over de KRW en het waterkwaliteitsbeleid van het 

hoogheemraadschap te geven. Bij deze de linken:  

• Gezond water | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hhnk.nl) 

• KRW-magazine hoogheemraadschap 

 

Hoofdstuk 6 

De beroepsvisserij wil zich beraden op dit onderdeel en zal in de schriftelijke reactie nog 

terugkomen op de huurovereenkomsten. Er wordt aangegeven dat de tekst over het splitsen 

van visrechten nietszeggend is, omdat splitsen alleen kan als beide partijen het hierover eens 

zijn. Hoe wil HHNK dat stimuleren en faciliteren?  

Als reactie wordt gegeven dat de tekst inderdaad weinig daadkrachtig overkomt en dat het 

splitsen van visrechten niet kan worden afgedwongen. Het hoogheemraadschap wil echter wel 

stimuleren dat visrecht gesplitst wordt en wil dit signaal daarom wel afgeven. Voor de 

kadernota blijft het vooralsnog bij deze 'hoogover' tekst.  

 

Hoofdstuk 7 

Het idee van de visplannen wordt in principe positief ontvangen. Wel is er nog onduidelijkheid 

over de inhoud. De oude visplannen zijn omslachtig en geven ook weinig richting. Uitdaging is 

om de visplannen kort, bondig en concreet te maken. Ook het doel moet duidelijk zijn. Het is 

belangrijk om een werkbaar en eenduidig format te ontwikkelen. Dat gaat wel een flinke 

zoektocht worden en hiervoor wordt op de VBC-agenda van juni en september tijd ingeruimd. 

Op voorhand wordt aangegeven dat een visplan hand-in-hand moet gaan met visserijkundig 

onderzoek, monitoring en handhaving. Ook is het belangrijk dat gemaakte afspraken worden 

nageleefd. 

https://www.hhnk.nl/gezond-water
https://hoogheemraadschap-hollands-noorderkwartier-3.foleon.com/nieuwsbrief/magazine-kaderrichtlijn-water/cover/
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De sectoren sport- en beroepsvisserij zullen beiden voor 10 mei 

aangeven hoe zij goede visplannen voor zich ziet. Dit wordt als 

aparte reactie opgestuurd, los van het commentaar op de kadernota. De timing van 10 mei is 

belangrijk, want inzicht in concretisering van de visplannen kan helpen om de tekst in de 

kadernota te verduidelijken. 

 

5. Visrechtovereenkomsten 2023 

Dit agendapunt leidt tot veel discussie. Het aanbieden van een nieuwe 

standaardovereenkomst heeft financiële consequenties, omdat daarin de tarieven van het 

grondbeleid 2016-2022 worden toegepast. De zorg zit in oude overeenkomsten waar nog oude 

prijzen en arealen worden gehanteerd. Ervaring is dat de prijs tot vijf keer toe over de kop 

kan gaan. Als vanaf 2023 met het nieuwe grondbeleid nieuwe tarieven gaan gelden, zet je nu 

een 'hinkstapsprong'. Dat is niet uit te leggen. De kleine wijzigingen in de 

standaardovereenkomsten zijn onvoldoende reden voor deze consequenties.  

Er wordt voorgesteld om alle overeenkomsten van rechtswege te laten verlengen, hangende 

de te nemen stappen beschreven in het stappenplan. Ook vorig jaar is een generieke 

verlenging gedaan. Er loopt echter ook een proces rondom de huurovereenkomst van 

Hengelsportvereniging Zaanstreek (HVZ). Daarin zitten diverse weeffouten en die wil men met 

de huidige verlenging oplossen. Generieke verlenging van alle huurovereenkomsten is dus niet 

wenselijk. 

Ander voorstel is om het agendapunt aan te houden. Met het oog op de wettelijke termijn voor 

het aankondigen van wijzigingen, staat dat echter gelijk aan een negatief advies. Wijzigingen 

moeten namelijk voor 30 april worden aangekondigd, terwijl de VBC pas in juni weer 

bijeenkomt. 

De angel van de discussie zit in de huursom. Die kan fors hoger uitvallen in vergelijking met 

oude overeenkomsten, doordat tarieven anders zijn en doordat de berekening van areaal en 

oeverlengte nadelig uitpakken.  

Over verlenging van rechtswege, aanpassingen van de huursom en het verlengingsproces 

kunnen geen toezeggingen worden gedaan. Edith Velema zal hierover bestuurlijk ruggespraak 

houden. Verder wordt afgesproken dat Jos Beemsterboer, Jorke Wessels en Edith Velema op 

korte termijn nader overleg hebben en op zoek gaan naar een oplossing. Zo mogelijk zal een 

advies per mail worden voorgelegd. 

 

Inhoudelijk heeft de sportvisserij enkele kleine opmerkingen op de standaardovereenkomst. 

Het gaat om juridische formuleringen die niet kloppen. Ook de beroepsvisserij zal juridisch 

advies inwinnen en reactie geven. 

 

Stappenplan vereenvoudiging visrechten 

Er is veel discussie over de eerste stap: de nulsituatie. Deze is nog niet volledig opgeleverd 

door het hoogheemraadschap, omdat digitale beschikbaarheid technisch lastig is te realiseren. 

Voorstel van het hoogheemraadschap is dat alle visrechthebbenden de mogelijkheid krijgen 

om te corrigeren en dat dit steeds georganiseerd wordt voor de visrechten die het 

daaropvolgende jaar aan verlenging toe zijn. De beroepsvisserij heeft hier bezwaar tegen en  

pleit voor een eenduidige aanpak die alleen mogelijk is als er overzicht is van alle 

overeenkomsten. Hierdoor vermijdt je versnippering en discussie voor elke overeenkomst 

afzonderlijk. 

Vraag is of er sprake is van onderhandelingen of van kaartcorrecties. Dat laatste werkt beter 

als je kunt inzoomen op aparte overeenkomsten. Het hoogheemraadschap heeft 

kaartcorrecties reeds met Piet Rol/HVZ doorgesproken bij wijze van pilot. Ervaring daarbij is 

dat het noodzakelijk is om gedetailleerd in te zoomen.  
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Ook het stappenplan wordt meegenomen in het gesprek tussen Jos 

Beemsterboer, Jorke Wessels en Edith Velema. 

 

6. Achterbanbijeenkomst VBC en week van de vis 

Dit punt wordt wegens tijdgebrek niet behandeld. Jos Beemsterboer, Jorke Wessels en Edith 

Velema bereiden het in klein comité voor. 

 

7. Karperuitzet Grootslag en Vier Noorder Koggen 

Hamerpunt: positief advies 

 

8. W.v.t.t.k./rondvraag 

Ook hier is helaas geen tijd meer voor. 

Actielijst 

Actienr. Actie Door Datum 

vergadering 

Gereed 

2022-10 Zoektocht naar nieuwe voorzitter 

voortzetten volgens de procedure die 26 

januari is afgesproken. Jorke Wessels 

en Jos Beemsterboer worden echter 

nauwer betrokken. 

Jos 

Beemsterboer, 

Jorke Wessels, 

Pieter Bos, 

Edith Velema 

22-03-2022  

2022-11 Schriftelijk commentaar op de 

Kadernota vis gebundeld per sector 

aanleveren voor 10 mei a.s. bij Edith 

Velema. 

Sectoren sport- 

en 

beroepsvisserij 

22-03-2022 10 mei 

2022-12 In een reactienota zal worden 

aangegeven hoe er met het 

commentaar is omgegaan. 

Edith Velema 22-03-2022 14 juni 

2022-13 Nadere informatie over KRW en 

waterkwaliteitsbeleid geven. 

NB: zie linken in het verslag. 

Edith Velema 22-03-2022 Klaar 

 

2022-14 Aangeven hoe men goed functionerende  

visplannen voor zich ziet. 

Sectoren sport- 

en 

beroepsvisserij 

22-03-2022 10 mei 

2022-15 Agenderen visplannen op 14 juni en 26 

september gebundeld per sector  

Edith Velema 22-03-2022 14 juni en 26 

september 

2022-16 Nader overleg over 

huurovereenkomsten op zoek naar 

oplossing. 

Jos 

Beemsterboer, 

Jorke Wessels, 

Edith Velema 

22-03-2022 z.s.m. 

2022-05 Teamdag organiseren 

(we koersen aan op 6 of 27 september) 

Jorke Wessels 26-01-2022 september 

2022-06 Loodvrij vissen: SMWN (lead) 26-01-2022 21 mei 
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• Zo mogelijk een pilot houden in 

gebied. Hoogheemraadschap doet 

graag mee, nader overleg volgt. 

• Als thema uitlichten op de 

achterbanbijeenkomst 

2022-07 Achterbanbijeenkomst organiseren op 

21 mei in combinatie met publieksdag 

viskringloop Wieringermeer 

Jos 

Beemsterboer, 

Jorke Wessels, 

Edith Velema 

26-01-2022 21 mei 

2022-09 Agenderen op VBC-agenda in eerste 

helft 2022: 

Doorspoelbeleid hoogheemraadschap 

Natuurvriendelijke oevers 

Het hoogheemraadschap zal hier een 

deskundige bij uitnodigen. 

Edith Velema 26-01-2022 14 juni 

2021-03 VBC op de hoogte houden van 

voortgang visserijonderzoek 

IJsselmeer/Markermeer 

Rik Beentjes 22-03-2021 PM 

Advieslijst 

Adviesnr. Advies Aan Datum 

vergadering 

Advies-2022-1 De VBC-HNK adviseert positief over het stappenplan 

hoogheemraadschap om de participatie vanuit de visserij 

te verbeteren. Het stappenplan omvat het in beeld 

brengen van de VBC-HNK bij projectleiders en 

beleidsadviseurs als volgt:  

• 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.  

• We willen jaarlijks inventariseren welke 

visrelevante besluiten op de planning staan van 

het bestuur. 

• 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. 

HHNK 22 maart 2022 

Advies-2022-2 De VBC-HNK adviseert positief over het verzoek voor 

karperuitzet in de polders Grootslag en Vier Noorder 

Koggen 

HHNK 22 maart 2022 
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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 

 

 

 

 

 


