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1. Opening 

Lars Nanninga opent de vergadering en heet iedereen welkom aan boord van zeilschip De 

Vriendschap.  
 

2. Verslag 14 juni 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.: 

• 2022-23 (agenderen maaien waterplanten) 

• 2022-25 (agenderen evaluatie voorzittersrol Lars Nanninga)  

• 2022-09 (agenderen doorspoelbeleid en natuurvriendelijke oevers) 

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

 

Advieslijst.  

• Advies 2022-1 (stappenplan verbetering participatie visserij) wordt uitgevoerd in 

het vierde kwartaal van 2022. 

• Adviezen 2022-2 en 2021-3 (toestemming karperuitzet) zijn afgehandeld en 

worden verwijderd uit de advieslijst. 

• De rest blijft staan. 

 

3. Kadernota vis 

De Kadernota vis wordt op woensdagavond 7 september a.s. behandeld in de Commissie 

Water en Wegen van het hoogheemraadschap. Zoals afgesproken wordt gecheckt of er 

behoefte is om in te spreken. Zowel de beroeps- als de sportvisserij geven aan geen 

gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid.   

Wel maakt de beroepsvisserij zich zorgen over de tekst over vrijvallende en vrijliggende 

visrechten (H.6), waarin aangegeven wordt dat er geen nieuwe aalvisrechten uitgegeven 

worden. Deze tekst is op meerdere manieren te interpreteren. HHNK geeft aan dat het dat 

dit niet is bedoeld als uitrookbeleid, maar dat het betekent dat HHNK geen uitbreiding van 

aalvisrechten wil toelaten. Dit neemt de zorgen weg.  
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4. Jaarplan 2023 

Men kan zich vinden in de plannen voor 2023 en er zijn geen aanvullingen. Het idee om het 

Jaarplan 2023 te combineren met een verantwoording over 2022 is goed, al is de term wat 

zwaar. Afgesproken wordt dat de voorzitter en secretaris het verder uitwerken tot een 

concept. Dit wordt voor 1 oktober a.s. opgestuurd naar de VBC-leden. Dan graag 

commentaar leveren voor 12 oktober a.s. gebundeld per sector. Voorzitter en secretaris 

worden gemandateerd om het vervolgens af te maken en aan de VBC-stuurgroep voor te 

leggen. 

 

Naar aanleiding van het jaarplan geeft de sportvisserij aan zorgen te hebben over de 

voortgang van de huurovereenkomsten die per 1-1-2023 ingaan. Er zijn nog geen 

overeenkomsten aangeboden. Edith Velema zal intern informeren naar de voortgang. 

 

5. Lopende acties/projecten 

• Website & communicatie VBC-HNK.  

In maart was de website van de VBC verdwenen. De website was onderdeel van de site 

van Sportvisserij Nederland. Wat betreft de verantwoordelijkheden: In het VBC-

convenant is afgesproken dat ieder zijn eigen achterban van informatie voorziet. Voor 

de beroepsvisserij en het hoogheemraadschap is dat goed mogelijk zonder website. 

Voor de sportvisserij is meer nodig om contact met achterban te hebben. Daarmee ligt 

bal voor het hebben van een website bij de sportvisserij. Er is inmiddels contact 

geweest met Sportvisserij MidWest Nederland, die bereid is om ruimte op de website 

beschikbaar te stellen. 

Er zijn meer ideeën over het bereiken van de achterban, bijvoorbeeld met korte 

nieuwsberichten en meldingen op social media. Idee is dat hier eens met een 

communicatieadviseur van de sportvisserij over praat, samen met de sportvisdelegatie. 

Eerste stap is het vervolgen van contact met Sijmen van den Berg. Daar vanuit gaan 

we verder. 

• Overleg over visplannen, voortgang  

Er is een scherp maar goed overleg geweest. Eind september praten we verder aan de 

hand van een concept/voorbeeld. In november kunnen we het dan op de agenda van 

de VBC agenderen. 

• Werkgroep oprichten visrechten/visplannen?  

Het instellen van een werkgroep voor visrechten/visplannen wordt gezien als een zwaar 

middel. Liever overleg op ad hoc basis. Jos Beemsterboer en Piet Rol zijn hiervoor 

beschikbaar. Ook Sander de Graaf zal worden gevraagd om mee te denken. Angels in 

de discussie zijn de huurprijzen (oeverkilometers) en de visserijvrije zones. 

• Loodvrij vissen, voortgang 

Door de situatie bij Sportvisserij MidWest Nederland (zie agendapunt 6) loopt de pilot 

loodvrij vissen in Schagen vertraging op. Een loodvrije viswedstrijd half september lukt 

niet meer. Paul Kooij is vanuit zijn hengelsportvereniging betrokken bij de pilot. Edith 

Velema is er vanuit het hoogheemraadschap bij betrokken. Rond de pilot is een aparte 

projectgroep gemaakt met provincie, gemeente, sportvisserij MidWest Nederland, e.d. 

Het heeft geen meerwaarde om hier vanuit de VBC nog een extra rol in te pakken.  

De rol van de VBC is dat we een standpunt over loodvrij vissen kunnen innemen en er 

advies over kunnen geven. Ook kan de samenwerking in de VBC benut worden om 

initiatieven bij de achterban te stimuleren. 

Het hoogheemraadschap geeft aan dat het onderwerp loodvrij vissen bestuurlijk 

gevoelig ligt. Het is belangrijk om met samenwerking en promotie de loodvrije visserij 

daadwerkelijk te stimuleren. Het hoogheemraadschap vraagt de sportvisdelegatie om 

dit extra onder de aandacht te brengen bij hengelsportverenigingen en ze bijvoorbeeld 

te stimuleren om pilots te doen. 



 

 

Peter van der Heijdt is voor de sportvisserij een promotor en specialist voor loodvrij 

vissen. Hij schrijft ook veel columns in Total fishing. Al pratend over het onderwerp 

komt naar voren dat het belangrijk is om obstakels weg te nemen, zoals de geringe 

beschikbaarheid van loodvrije materialen in de hengelsportwinkels. Een Europees 

loodverbod zal daarop straks veel invloed hebben. 

Ook is het belangrijk dat de beroepsvisserij nadenkt over veranderingen. De 

beroepsvissers verliezen weinig lood, maar er worden wel regelmatig netten vernield en 

ook tijdens het drogen van de netten kan corrosie van het lood (vorming van de giftige 

loodoxiden) ontstaan. De beroepsvissers laten weten dat het tijdens hun laatste 

jaarvergadering is besproken.  

• Werkgroep vis-in-nood/vissterfte 

De werkgroep is niet bijeen geweest sinds de vorige VBC en dat was, wegens succes, 

ook niet nodig. Het protocol 'vissterfte/vis-in-nood' is klaar en is toegestuurd aan de 

VBC-leden. We werken er nu mee en op basis van ervaringen kan het in de toekomst 

worden bijgesteld. De sportvissers zullen het protocol actief onder de aandacht van de 

achterban brengen. Het algemene nummer van het hoogheemraadschap wordt 

inmiddels bekend, zodat de meldingen van vissterfte/vis-in-nood beter in beeld komen. 

Recent zijn meldingen geweest van karpersterfte in Zaanstad (virus) en visput Andijk 

(parasiet). De werkgroep zal een overzicht maken van de meldingen en de activiteiten. 

Dit zal worden toegevoegd aan de VBC-terugblik van 2022.  

• Visschuilplekken baggeren 

Het hoogheemraadschap wil bij lopende baggerwerkzaamheden meer rekening houden 

met vissen. Er kan per baggerblok een aantal visschuilplekken worden aangelegd 

(verdiepingen in het water waar vissen kunnen schuilen tijdens vorst of hitte). De VBC 

denkt hier graag over mee. Idee is om te beginnen met drie gebieden die in 2024 aan 

de beurt zijn en hier de eerste ervaring mee op te doen. David Zaat zal een kaart 

aanleveren met gebieden. Mogelijk kan ook een relatie worden gelegd met het visplan. 

Het onderwerp komt in november terug op de agenda. 

 

6. Nieuws 

• Sportvisserij:  

o SMWN heeft momenteel weinig slagkracht, doordat meerdere medewerkers 

tegelijkertijd vertrokken zijn. Ook de voorzitter is weg. Inmiddels worden de 

vacatures opgevuld. De opvolger van Jorke Wessels is nog niet bekend, maar 

we verwachten dat deze vanaf het volgende overleg op 8 november a.s. kan 

meedoen. 

o Er zijn klachten van boeren uit de Wijde Wormer, de Beemster en de Schermer 

dat karpers natuurvriendelijke oevers vernielen. De beroepsvisserij hoort die 

klachten ook in de Schermer. Idee is om te monitoren of de klacht gegrond is 

en karpers af te vangen als het echt teveel is. Dat laatste ligt gevoelig.  

• Beroepsvisserij: 

Geen nieuws 

• Hoogheemraadschap: 

o Vooral druk met de besluitvorming over de kadernota vis en de voorbereidingen 

voor het uitwerkingskader visstand en de visplannen. 

o Dit najaar wordt besloten over wijzigingen van de waterschapsverordening 

(opvolger van de keur). Belangrijke aanvulling is het opnemen van een 

vergunningplicht voor zonnepanelen op oppervlaktewater. Vissers maken zich 

al geruime tijd zorgen over de zonnepanelen. 

o Ter informatie is een ministeriele brief toegevoegd over voortgang van 

visserijvrije zones in relatie tot de visserijwet. Sportvisserij en waterbeheerders 

zijn in gesprek over mogelijk maatwerk. 

 



 

 

7. Wvttk/rondvraag 

• Peter van der Heijdt vraagt naar het toepassen van de harkboot. Deze manier van 

maaien is volgens hem visvriendelijk en zowel in Delfland als Groningen zijn goede 

ervaringen opgedaan met de harkboot. Zowel hengelsportvereniging in Castricum als 

Bergen zouden graag een pilot doen. 

David laat weten dat HHNK niet werkt met een harkboot. Wel met de 'vistronic'. Daar 

zijn goede ervaringen mee. 

• Jeroen Los laat weten dat er vorige week zestien fuiken zijn vernield in Westzaan. Het 

is niet duidelijk wie dit heeft gedaan. Recreatievaarders, sportvissers of 

dierenactivisten? Vraag is of er een stukje over opgenomen kan worden in de lokale 

blaadjes van hengelsportverenigingen. Geadviseerd wordt om aangifte te doen, maar 

daar heeft Jeroen slechte ervaringen mee (veel papierwerk, maar uiteindelijk doet de 

politie er niets mee). Ook wordt getipt om een wildcamera neer te zetten.  

• Edith Velema meldt dat HHNK een vlog heeft gemaakt over loodvrij vissen. Zie link. 

 

8. Afsluiting en over naar het teamuitje … exact om 10.45 uur       

Actielijst 

Actienr. Actie Door Datum 

vergadering 

Gereed 

2022-35 Jaarplan 2023 met terugblik 2022 in 

concept uitwerken en opsturen naar 

VBC-leden. 

Lars Nanninga 

en Edith 

Velema 

06-09-2022 01-10-2022 

2022-34 Commentaar op jaarplan en terugblik 

geven. Gebundeld per sector. 

Iedereen  06-09-2022 12-10-2022 

2022-33 Informeren naar voortgang 

huurovereenkomsten die per 1-1-2023 

verlengd moeten worden. 

Edith Velema 06-08-2022 z.s.m. 

2022-32 Contact over communicatie sportvisserij 

vervolgen. 

SMWN en 

Edith Velema 

06-09-2022 08-11-2022 

2022-31 Format visplannen agenderen Edith Velema 06-09-2022 08-11-2022 

2022-30 Op ad hoc basis meedenken over 

visrechten/visplannen 

Jos 

Beemsterboer, 

Piet Rol, evt 

Sander de 

Graaf 

06-09-2022  

2022-29 Hengelsportverenigingen vragen om 

loodvrij vissen bij hun achterban onder 

de aandacht te brengen en stimuleren 

om pilots te gaan doen. 

Sportvisserij 06-09-2022 08-11-2022 

2022-28 Overzicht maken van meldingen 

vissterfte en activiteiten/resultaten die 

daaruit zijn voortgekomen. 

Werkgroep 

vissterfte/vis-

in-nood 

06-09-2022 z.s.m. 

2022-27 Kaart aanleveren met te gebieden 

waarop visschuilplaatsen kunnen 

worden aangegeven. 

David Zaat 06-09-2022 z.s.m. 

https://youtu.be/zjuX9TPH9cY


 

 

2022-26 Visschuilplekken agenderen voor 

overleg november 

Edith Velema 06-09-2022 08-11-2022 

2022-25 Evaluatie voorzittersrol Lars 

Nanninga (over een jaar) 

agenderen  

Edith Velema 14-09-2022 September 

2023 

2022-23 Maaien van waterplanten agenderen op 

VBC-agenda. 

Edith Velema 14-09-2022  

2022-09 Doorspoelbeleid hoogheemraadschap 

Natuurvriendelijke oevers agenderen op 

VBC-agenda. 

Edith Velema 26-01-2022  

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-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 

 

 


