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1. Opening 

Pieter Bos opent de vergadering. Omdat een aantal deelnemers is verhinderd, is er een relatief 

lichte agenda. Jorke Wessels heeft een nieuwe baan en zal dus niet als adviseur bij de VBC 

blijven.  
 

2. Voorstellen Lars Nanninga en VBC-leden 

Lars Nanninga is als beoogd voorzitter voor het eerst aanwezig. Er volgt een voorstelronde. 

 

3. Verslag 22 maart 2022 

Geen opmerkingen, ook niet naar aanleiding van. Dank voor de verslaglegging. 

 

Actielijst. Alle acties zijn uitgevoerd en/of komen op de agenda terug m.u.v.: 

• 2022-09 (agenderen doorspoelbeleid en natuurvriendelijke oevers) dit wordt naar een 

volgend overleg verplaatst, niet het eerstvolgende. 

• 2021-03 (visserijonderzoek IJsselmeer/Markermeer), blijft PM staan. 

 

4. Achterbandag 21 mei jl 

We kijken positief terug op 21 mei. Het programma was de moeite waard en de onderlinge 

sfeer was goed. Kritische kanttekening is dat we de achterban van de sportvisserij 

onvoldoende hebben bereikt. Mogelijk helpt het om een meer centrale locatie te hebben. De 

timing van half mei, met veel concurrentie van andere activiteiten, wordt niet als obstakel 

gezien. Wel is een mogelijke oorzaak dat de successen die we boeken niet erg aansprekend 

zijn voor de buitenwacht. Het meest duidelijke resultaat is het calamiteitenteam. Belangrijke 

omissie is dat er onvoldoende communicatie is geweest over de achterbandag. Een volgende 

keer moet een communicatieadviseur betrokken worden voor het bereiken van de 

achterbannen.  

 

Naar aanleiding van de achterbandag ontstaat discussie over de website van de VBC-HNK. Die 

was ondergebracht bij Sportvisserij Nederland, maar is in maart jl. vrij plotseling uit de lucht 

gehaald. Met name de sportvisserijvertegenwoordigers geven aan dat een website 

noodzakelijk is, zodat we verslagen terug kunnen vinden en informatie openbaar beschikbaar 
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is. Gevraagd wordt of het hoogheemraadschap een websitepagina wil 

aanmaken, maar deze ziet dat niet als taak. Edith Velema zal contact 

opnemen met Sportvisserij MidWest Nederland om af te stemmen over de website en tot een 

voorstel te komen. Het onderwerp wordt geagendeerd op het volgende overleg. 

  

5. Voortgang lopende zaken 

a. Voortgang herziening visrechten 

Naar aanleiding van de vorige VBC-bijeenkomst is nader overleg geweest tussen Jos 

Beemsterboer, Jorke Wessels en Edith Velema. Angel in de discussie was de verwachte 

huurverhoging doordat HHNK aangaf de Rijkstarieven te hanteren. Later bleek echter 

dat de tarieven die HHNK vanaf 2007 per ha/km hanteerde hoger waren dan de 

Rijkstarieven. Er is dus geen sprake van huurverhoging. 

Ander punt is dat over enkele juridische opmerkingen nog nader contact zou zijn met de 

jurist van Sportvisserij Nederland. Dit is gebeurd en de overeenkomst is hierop nog 

enigszins aangepast. Inmiddels heeft de jurist aangegeven positief te adviseren over het 

ondertekenen van de overeenkomsten. 

 

Piet Rol heeft moeite met het verplicht inbrengen van visrecht in de Landelijke lijst van 

Viswateren. De hengelsportverenigingen willen zelf bepalen of ze hun water willen 

inbrengen in de landelijke lijst en willen toezicht houden op viswedstrijden in hun water.  

Dit punt heeft te maken met het visbeleid, niet met de standaard visrechtovereenkomst 

die nu besproken wordt, want daarin staat de voorwaarde nog niet opgenomen. Toch 

wordt een inhoudelijke reactie gegeven: de vispas heeft uitsluitend betrekking op het 

vissen zelf, niet op het organiseren van viswedstrijden. Voorwaarde voor het 

organiseren van viswedstrijden is dat je toestemming hebt van de visrechthebbende. 

Vervolgens komt de vraag over schubvisrechten voor de beroepsvisserij, moeten die 

ook in de vispas opgenomen worden?  

 

Op het proces van het opsturen van de overeenkomsten is veel kritiek. 

Hengelsportvereniging Zaanstreek geeft aan een 'lege' conceptovereenkomst 

toegestuurd te hebben gekregen, zonder namen, bedragen en ook zonder bijgevoegde 

kaart, maar wel met het verzoek om te ondertekenen. Een overeenkomst is niet 

compleet zonder kaart. Je moet ook overleg kunnen hebben over de kaarten. 

Hengelsportvereniging De Baars heeft wel een kaart gekregen bij de overeenkomst. 

Edith Velema neemt contact op met afdeling grondzaken over de gang van zaken.  

[NB Grondzaken geeft aan dat de overeenkomst voor Hengelsportvereniging Zaanstreek 

inderdaad geen kaart bevat, maar wel een verwijzing naar lopend overleg. Er wordt niet 

gevraagd te ondertekenen. De andere hengelsportverenigingen hebben een brief met 

kaartaanduiding van de wijzigingen en een tekening als bijlage meegestuurd gekregen.  

HHNK erkent dat het proces dit jaar niet soepel verloopt en werkt momenteel aan 

verbetering, zodat het volgend jaar beter gaat]. 

 

b. Voortgang visbeleid 

Sport- en beroepsvisserij hebben hun commentaar gemaild op de 80%-versie van de 

Kadernota vis. Het hoogheemraadschap heeft dit verwerkt in het laatste concept. 

Bovendien is er een reactienota gemaakt waarin alle opmerkingen staan benoemd en de 

reactie van HHNK daarop gegeven wordt. De reactienota wordt als bijlage meegestuurd 

naar het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap, zodat het commentaar vanuit 

de visserij inzichtelijk is. 

 

De beleidsstukken gaan nu de formele bestuurlijke route in. Planning is: 
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• 28 juni: bespreking van de concept Kadernota vis door 

het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap. 

• 25 augustus: publicatie van de beleidsstukken, inclusief bijlagen. Vanaf dit 

moment zijn de stukken openbaar. Edith Velema zal de definitieve Kadernota 

met bijlagen op dat moment ook aan de VBC-HNK toesturen. 

• 7 september: bespreking in de Commissie Water & Wegen van het 

hoogheemraadschap ter voorbereiding op besluitvorming door het algemeen 

bestuur.  

• 21 september: besluitvorming over de Kadernota vis door het algemeen bestuur 

van het hoogheemraadschap. 

Niet iedereen is blij met de gang van zaken. Had het laatste concept van de Kadernota 

vis niet aan de VBC voorgelegd kunnen worden? Nu weten we niet wat het definitief 

geworden is. Anderzijds wordt geopperd dat inspraak op deze Kadernota niet juridisch 

verplicht is. Doordat de reactienota als bijlage met de Kadernota aan het algemeen 

bestuur van het hoogheemraadschap wordt aangeboden, is de stem van de visserij 

duidelijk zichtbaar. Mocht blijken dat de Kadernota tegenvalt, dan is het mogelijk om op 

7 september in te spreken tijdens de Commissievergadering. Spreektijd hiervoor kan tot 

en met 6 september worden aangevraagd. Het visbeleid wordt geagendeerd voor het 

volgende VBC-overleg. 

 

c. Voortgang werkgroep vis-in-nood 

Jeroen Los doet verslag van de voortgang van de werkgroep Vis-in-nood. Er is de 

afgelopen winter eenmaal uitgerukt in Enkhuizen. Daar bleek dat het mandaat niet 

duidelijk geregeld was voor het overzetten van vis. Dit is met de werkgroep besproken 

en opgenomen in het protocol. Het nieuwe protocol wordt bijgevoegd aan dit verslag. 

Hier zullen we dit jaar mee werken. Leerervaringen zullen in het najaar worden 

besproken en kunnen daarna leiden tot nieuwe aanpassingen van het protocol.  

 

d. Voortgang loodvrij vissen 

Hengelsportvereniging De Baars heeft het Schagerwiel aangemeld als pilotgebied voor 

Loodvrij vissen. Dit wordt georganiseerd met hulp van Sportvisserij MidWest Nederland 

en ook in samenwerking met de provincie, gemeente en het hoogheemraadschap. In 

september zal een karperwedstrijd worden georganiseerd met loodvrije materialen.  

Loodvrij vissen is voor het bestuur van het Hoogheemraadschap momenteel een 

belangrijk punt. Het hoogheemraadschap heeft diverse activiteiten ontplooid om loodvrij 

vissen te stimuleren. In de bijlage staat een overzicht van activiteiten die het 

hoogheemraadschap in 'de week van de vis' heeft ontplooid. Loodvrij vissen was daarin 

een belangrijk onderdeel. 

 

e. Voortgang Teamdag 6 september 

De teamdag gaat definitief door op dinsdag 6 september. Jorke Wessels zou het uitje 

organiseren, maar dat lukt niet meer door zijn vertrek. Edith Velema zal de excursie 

regelen. Hier heeft Jorke voorwerk voor gedaan. Ook de overtocht kan 'gewoon' 

geregeld worden, maar mogelijk is het leuker als een beroepsvisser ons wil varen. Frans 

Boerdijk zal Rinke Blok vragen of hij de VBC met een IJsselmeerkotter van Enkhuizen 

naar de Markerwadden wil varen. Lukt dit niet, dan vallen we terug op een standaard 

overtocht. 

Frans Nanninga is op 27 september verhinderd en stelt voor om het volgende VBC-

overleg te verplaatsen naar 6 september voorafgaand aan het uitje. Dat vindt iedereen 

een goed idee en aldus wordt besloten.  
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6. Visplannen, format en verantwoordelijkheden 

Dit agendapunt wordt verkennend behandeld naar aanleiding van de 

input die vanuit de sectoren en HHNK is geleverd.  

 

Het doel van de visplannen is nu geformuleerd als: duidelijke afspraken maken - en nakomen 

- tussen visrechthebbenden over de benutting van vis. Dit is in de ogen van aanwezigen niet 

duidelijk genoeg. Met name de sportvisserij meent dat het essentieel is dat het 

hoogheemraadschap vastlegt met welke achtergrond, uitgangspunten en exacte doelen de 

visplannen moeten worden opgesteld. Ook meent de sportvisserij dat het voor een goed 

functionerend visplan, noodzakelijk is dat de verhuurder hierin een sturende rol heeft. Als dit 

wordt overgelaten aan de huurders gaat het niet lukken.   

 

In klein comité zal gezamenlijk doorgedacht worden over de visplannen. Edith Velema plant 

een afspraak in met: Piet Rol, Sander de Graaf, Jos Beemsterboer, Jeroen Los en HHNK. 

 

7. Nieuws en mededelingen vanuit: 

• Sportvisserij. Over opvolging van Jorke Wessels is nog niets bekend 

• Beroepsvisserij. Gevraagd wordt of de stijgende dieselprijzen ook voor de 

beroepsbinnenvissers een probleem zijn. Antwoord is dat het vervelend is, maar niet 

onoverkomelijk. De binnenvissers varen namelijk met lichtere motoren dan de zee- en 

IJsselmeervissers. 

• HHNK: 

o Tijdens de week van de vis was veel aandacht voor visvriendelijk maaien. Dit is 

mede resultaat van de besprekingen in de VBC-HNK. Dit jaar wordt extra 

ingezet op het bereiken van de maaimachinisten die voor het 

hoogheemraadschap maaiwerkzaamheden uitvoeren. Daarvoor zijn maaicoaches 

aangewezen en er is een infografic gemaakt. De infografic gaat rond en wordt 

goedkeurend bekeken. Een digitale versie is bijgevoegd bij dit verslag. 

Naar aanleiding van deze mededeling wordt gevraagd of 

hengelsportverenigingen en beroepsvissers vooraf op de hoogte gebracht 

kunnen worden van het moment van maaien. Beroepsvissers kunnen dan 

bijvoorbeeld hun fuiken weghalen, zodat ze niet beschadigd worden.  

Ook wordt gevraagd hoe men kan aangeven als iets misgaat. Het korte 

antwoord is: bel het algemene nummer van het hoogheemraadschap (072 – 

5828282).  

Afgesproken wordt dat het maaien een keer opnieuw wordt geagendeerd. 

o Vanuit het baggerteam van het hoogheemraadschap komt de vraag of de 

vissers willen aangeven of, en zo ja waar, zij verdiepingen in de waterbodem 

wenselijk achten voor overwintering van vis. Er is enthousiasme om mee te 

denken. Afgesproken wordt dat de vraag wat concreter wordt uitgezet. 

 

8. Benoeming Lars Nanninga  

Lars Nanninga wordt bij deze benoemd als nieuwe voorzitter van de Visstandbeheercommissie 

Hollands Noorderkwartier. Hij geeft aan dat er wat hem betreft over een jaar geëvalueerd 

wordt of het over-en-weer bevalt. Hier gaan de deelnemers mee akkoord. 

 

9. W.v.t.t.k./rondvraag 

Geen punten 

 

10. Afsluiting 
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Pieter Bos sluit de vergadering. Hij bedankt iedereen voor de 

constructieve wijze van vergaderen, zeker in vergelijking met het 

onzekere begin. We hebben een mooi niveau bereikt. Het echte afscheid van zowel Pieter Bos 

als Jorke Wessels zal plaatsvinden tijdens de teamdag op 6 september.  

Actielijst 

Actienr. Actie Door Datum 

vergadering 

Gereed 

2022-17 Contact opnemen met Sportvisserij 

MidWest Nederland over de VBC-

website. Het onderwerp vervolgens 

agenderen in een volgend VBC-HNK 

overleg.  

Edith Velema 14-09-2022 06-09-2022 

2022-18 Contact opnemen met Cluster 

Grondzaken over de gang van zaken 

rond de visrechtovereenkomsten. 

Edith Velema 14-09-2022 Gereed 

2022-19 Definitieve Kadernota met bijlagen 

toesturen, zodra deze openbaar 

beschikbaar is. 

Edith Velema 14-09-2022 25-08-2022 

2022-20 Visbeleid agenderen en eventuele 

behoefte om in te spreken in de 

Commissie Water en Wegen op 7 

september 

Edith Velema 14-09-2022 06-09-2022 

2022-21 Definitief protocol voor Vissterfte/vis-in-

nood toevoegen aan verslag. 

Edith Velema 14-09-2022 Gereed 

2022-22 Overleg inplannen over visplannen met: 

Piet Rol, Sander de Graaf, Jos 

Beemsterboer, Jeroen Los en HHNK 

Edith Velema 14-09-2022 06-09-2022 

2022-23 Maaien van waterplanten agenderen op 

VBC-agenda. 

Edith Velema 14-09-2022 November? 

2022-24 Vraag baggerteam concreet uitwerken 

en uitzetten 

HHNK 14-09-2022 06-09-2022 

2022-25 Evaluatie voorzittersrol Lars Nanninga 

(over een jaar) agenderen  

Edith Velema 14-09-2022 September 

2023 

2022-09 Doorspoelbeleid hoogheemraadschap 

Natuurvriendelijke oevers agenderen op 

VBC-agenda. 

Edith Velema 26-01-2022 November? 

2022-05 Teamdag organiseren 6 september 

Rinke Blok vragen om met 

IJsselmeerkotter te varen (Frans 

Boerdijk) en excursie regelen (Edith 

Velema). 

Frans Boerdijk, 

Edith Velema 

26-01-2022 6 september 
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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 

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 

 


