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Ten geleide

OpverzoekvandedirectieGroeneRuimteenRecreatievanhetministerievanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij worden sinds enige tijd enkele deelonderzoeken
uitgevoerdvoordesportvisserij.Ditonderwerppastinhetlopende DLO-programma
voor Recreatie en Toerisme en in delijn voor expertise-ontwikkeling inenrond de
sectieRecreatieenToerismevanDLO-Staring Centrum.Vanbelangbijditonderzoek
is het verbinden vandedrie onderzoeksthema's, (1) vraag en gebruik, (2)regionale
productontwikkeling en (3) recreatie en natuur, toegespitst op een bijzondere
recreatievorm.
In dit onderzoek is het ondermeer van belang om verbindingen te leggen naar
aansturing van beleidsprocessen vanuit Rijk, andere overheden en particuliere
belangenorganisaties. Als vervolg op een deelonderzoek naar belangennetwerken
binnen de sportvisserij en oplandelijk niveau, wordt in dit onderzoek ingegaan op
deaansturing opregionaalniveau,medeinrelatie tot actorenbuitenhet sportvissen
zelf.
Voordeuitvoering vanditdeelonderzoekiseenberoepgedaanophetDLO-Instituut
voorBos-enNatuuronderzoek, éénvandepartnersinhetrecreatieprogramma, waar
Joop Spijker bereid werd gevonden om het werk te doen.
Het onderzoek is begeleid door de Begeleidingscommissie Toekomstverkenningen
Sportvisserij. Aan het onderzoek is ruimhartig meegewerkt door een groot aantal
personen betrokken bij de sportvisserij, het waterbeheer en het terreinbeheer. De
hierbij verzamelde gegevens waren noodzakelijk om dit onderzoek te kunnen
verrichten.
Dr. H.J.J. Kroon
Programmaleider

Samenvatting en conclusies

Sportvissers
Er zijn in Nederland ca. 1350 000 sportvissers (Onderzoek visparticipatie, 1994).
Ditbetreft overwegendmannenvan 15jaarenouder.Devisparticipatievanmannen
van 15jaar en ouder is bijna 13%.Dit is vele malen hoger dan de visparticipatie
vankinderen tot enmet 14jaar envrouwen van 15jaar of ouder. De visparticipatie
bij mannen van 15jaar en ouder vertoont delaatstejaren een dalende tendens. Het
merendeel van de sportvissers vist met een werphengel en/of een vaste hengel op
voorn, brasem of kolblei met als aas maden, wormen, brood maïs,kaas of hennep.
Delaatste 15jaarzijn devissersminderfrequent gaanvissen,bezittenrelatief minder
vissers een sportvisakte en daalt het percentage dat lid is van een of meer
hengelsportverenigingen licht. Bij al deze trends lijkt zich sinds het begin van de
jaren negentig een stabilisatie af te tekenen.
Organisatie sportvisserij
In 1995 was 39% van de mannelijke sportvissers van 15jaar en ouder aangesloten
bij een hengelsportvereniging (Onderzoek sportvisakte, 1995). De meeste
hengelsportverenigingen zijn aangesloten bij een federatie van hengelsportverenigingen.Vrijwel allefederaties zijnaangeslotenbijdeNederlandse Vereniging
van Sportvissersfederaties (NWS), de grootste koepelorganisatie van sportvissers
inNederland.Viadefederaties zijn ca.900hengelsportverenigingen verbondenmet
de N W S . Bij de Vereniging Nederlandse Autonome Sportvisserij Organisaties
(NASO) zijn 35 hengelsportverenigingen rechtstreeks aangesloten.
DeOrganisatie terVerbetering vandeBinnenvisserij (OVB)isopgericht krachtens
de Visserijwet. In het bestuur van de OVB zijn vertegenwoordigers namens de
sportvisserij opgenomen.
De Visserijwet
In de Visserijwet zijn de verantwoordelijkheden voor het beheer van de visstand
in het binnenwater neergelegd bij de visrechthebbende. In veel gevallen beschikt
eensportvisserij-organisatie overdezerechten.DeVisserijwetbevatbepalingen over
benodigde visakten (voor de sportvisser de sportvisakte), de huur en verhuur van
visrechten,visvergunningen, enz.NaastdeVisserijwet zijnookenkeleanderewetten,
zoals de Natuurbeschermingswet van belang voor de sportvisserij.
De sportvisserij en andere maatschappelijke groeperingen
Desportvisserij heeft temakenmeteengrootaantalmaatschappelijke groeperingen.
Debelangen vandesportvisserij endezemaatschappelijke groeperingen lopen lang
niet altijd parallel. De belangrijkste belangenconflicten doen zich voor tussen
enerzijds de sportvisserij en anderzijds de beroepsvisserij, de waterrecreatie, de
milieubescherming, de natuurbescherming en de dierenbescherming.
Desportvisserij-organisaties hebbenmetdemeestevandebovengenoemde partijen
een modus vivendi gevonden. Er zijn gezamenlijke werkgroepen gevormd en soms

is er geïnstitutionaliseerd overleg. Er wordt dan getracht in samenwerking en met
een zeker respect voor eikaars intenties tot een oplossing te komen.
De laatstejaren tekent zich een zekere depolarisatie af tussen de sportvisserij en
denatuurbescherming. Een verklaring hiervoor is,datdenatuurbescherming tegenwoordig een groot belang hecht aan een breed draagvlak en zich realiseert dat ze
meer dan een miljoen sportvissers niet van zich moet vervreemden. Aan de andere
kant stellen de sportvisserij-organisaties bij het visstandbeheer en de voorlichting
aanhetpubliek delaatstejaren 'hethuisvandevis' centraal,en strevendaarbij naar
een aan de milieu-omstandigheden aangepaste visstand.
Deverhoudingtussendesportvisserij endedierenbescherming issterk gepolariseerd.
Erzijn momenteelgeensamenwerkingsverbanden. Geletopdefundamentele meningsverschillen lijkt een verbetering van de verhouding momenteel niet in zicht. Dit
betekentdatdedierenbescherming zichvooralrichtophetbereikenvanverbeteringen
vanhetdierenwelzijn viawetgeving.Mede alsresultaat daarvan zijn er wijzigingen
geweest in de wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld het verbod op het gebruik
van levend aasvis.Door de gehanteerde tactiek is het draagvlak bij de sportvisserij
voordezeveranderingen echtergering.Hetiszeerdevraag,ofdedoorbeide partijen
gevolgdetactiekoptermijn daadwerkelijk tot(dooréénvanbeidepartijen) gewenste
resultaten leidt.
Het visstandbeheer
De Visserijwet biedt slechts beperkte middelen om de visstand daadwerkelijk te
beheren. De inzet van deze middelen, zoals het wegvangen van vis, het uitzetten
van vis en het uitgeven van visvergunningen zijn in veel situaties minder bepalend
voor de visstand van een water dan de middelen die (kunnen) worden ingezet door
de waterbeheerder: peilbesluiten, de uitvoering van onderhoud (baggeren, maaien
van de oever), de inlaat van gebiedsvreemd water, enz. Hierdoor verkeren de
visrechthebbenden ineentamelijk afhankelijke situatievandewaterbeheerder.Deze
afhankelijkheid isnoggroterindiendewaterbeheerdertevenseigenaarvanhetwater
en de oever is.
Indien binnen één watersysteem meerdere visrechthebbenden bestaan, dan kunnen
deze visrechthebbenden dit beheer alleen goed uitoefenen indien zij samenwerken,
bijvoorbeeld binnen een visstandbeheercommissie. Momenteel bestaan ernog geen
wettelijke kaders omdeze samenwerking opteleggen.Wel kunnen watereigenaren
indehuurovereenkomst dehuurderverplichtenteparticiperenineen visstandbeheercommissie. Het Rijk is voornemens hiertoe over te gaan.
Eenvandeproblemenvoordevisrechthebbendeis,dateentoenemend aantalvissoortenwordtbeschermdkrachtensdeNatuurbeschermingswet. De sportvisserij-organisaties verkiezen in deze gevallen bescherming krachtens de Visserijwet met een
gesloten tijd van 1januari - 31 december, omdat dit de mogelijkheden van de
visrechthebbende vergroot om actief maatregelen te nemen om de stand van deze
vissen te beschermen.
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De visserijmogelijkheden
De visserijmogelijkheden van een water zijn onder meer afhankelijk van de
toegankelijkheid van de oever of het water. In het kader van de bestemming van
nieuwenatuurgebieden, deaanleg vannatuurvriendelijke oevers ofderealisatie van
de ecologische infrastructuur staat deze toegankelijkheid onder druk. Om
sportvisserijmogelijkheden te kunnen handhaven, is het voor de sportvisserij van
belang in een vroeg stadium betrokken te worden bij de besluitvorming.
De contacten met de waterbeheerder
Deplanvorming van de waterbeheerder is van grote invloed ophet visstandbeheer.
Goede contacten met de waterbeheerder zijn van wezenlijk belang voor een
succesvollebelangenbehartiging.Omdezegoedecontactentebewerkstelligenishet
volgende van belang voor de sportvisserij:
- Een goed georganiseerde sportvisserij met één duidelijk aanspreekpunt voor de
waterbeheerder bevordert de belangenbehartiging. Zo'n aanspreekpunt kan een
overkoepelende visstandbeheercommissie zijn.
- Deplanvorming van dewaterbeheerder is van groot belang voor de visrechthebbende.Belangrijk is betrokkenheid in het voortraject. Indien ditniet mogelijk is,
danmoetdesportvisserij zakelijk enconcreetreageren,zodradeplannenterinzage
liggen.Het isbelangrijk daarbij duidelijk temaken, dat erbereidheid bestaat om
bijvervolg-plannenzittingtenemeninbegeleidingsgroepen, klankbordcommissies
en dergelijke.
- Het opstellen van eigen planvorming kan ertoe bijdragen de waterbeheerder te
betrekkenbijhetvisstandbeheer.Insommigegevallenisdewaterbeheerder bereid
om hieraan een financiële bijdrage te verlenen. Bij waterbeheerders isniet altijd
belangrijke visserijkundige kennisaanwezig.Meteigenplannenkande sportvisserij
een bijdrage leveren aan deze kennis bij de waterbeheerder en zo bijdragen aan
een positieve houding van de waterbeheerder.
Vergelijkingbelangenbehartiging inMiddenNoord-Holland en Oost-Gelderland
In Oostelijk Gelderland zijn de visrechten van debevisbare wateren merendeels in
handen van twee sportvisserij-organisaties. In Midden Noord-Holland bestaat een
zeercomplexe situatie ophetgebied vandevisrechten. Vanca.50%vandewateren
heeft desportvisserij devisrechten.Dezerechtenzijn inhandenvaneengrootaantal
verschillendeHSV-enendefederatieMidden-Noord-Holland.Deoverigevisrechten
berusten bij de beroepsvisserij.
In Oostelijk Gelderland is er voor de waterbeheerder een zeer beperkt aantal
aanspreekpunten binnen de(sport)visserij: detweefederatiebesturen, de commissie
sportvisserij Oost-Gelderse wateren en de NVVS-regio-adviseur Oost.
In Midden Noord-Holland zijn er veel meer aanspreekpunten: de besturen van de
HSV-en die over visrechten beschikken, het federatiebestuur, de commissie
VisWaterbeheer en deNVVS-regio-adviseur Noordwest. Bovendien zijn ernog de
beroepsvissers en de organisaties van de beroepsvisserij.
De geringe overzichtelijkheid van de aanspreekpunten in Midden Noord-Holland
bemoeilijkt de contacten tussen de waterbeheerder en de sportvisserij-organisaties.
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De afgelopen jaren is de sportvisserij in Midden Noord-Holland bij de meeste
waterbeheer-planvorming pas in een laat stadium betrokken.
In Oostelijk Gelderland wordt de sportvisserij door provincie en waterschappen
meestal in een vroegtijdig stadium bij deplanvorming betrokken. Dit is het gevolg
van:
- de beschikbaarheid van duidelijke aanspreekpunten voor de sportvisserij;
- de bundeling van vrijwel alle visrechten op federatie-niveau;
- de tijd en energie die door de federatie, het pootvisfonds, de commissie
sportvisserij Oost-Gelderse wateren endeNWS-regio-adviseur,zijn gestokenin
het leggen van contacten met externe partijen.
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1 Inleiding

1.1 Achtergronden
Particuliere belangenbehartiging heeft vanouds een belangrijke plaats in
beleidsvoorbereiding enbeleidsuitvoering vanoverheden.Indevormvanklachtrecht
en mobilisering van de publieke opinie, voorkomt men dat overheden bij het
realiseren vanhundoelstellingen onnodigparticulierebelangen schadenof 'algemeen
belang' te eenzijdig opvatten. Deze klassieke varianten van burgerlijk verzet zijn
ook positiever vorm gegeven door het lobbyen van belangenorganisaties direct bij
ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers, indirect via adviesorganen.
Later werd deze belangenbehartiging sterk verbreed door inspraak, zowel vanuit
organisaties als vanuit afzonderlijke burgers. De beïnvloeding betrof zowel de
algemene regelgeving als de in gewicht toegenomen ruimtelijke ordening.
Behalve bij beleidsvoorbereiding, zijn particuliere organisaties ook betrokken bij
beleidsuitvoering. Waar particulieren bereid zijn eigen initiatieven te ontwikkelen
die niet in strijd zijn met het 'algemeen belang' maar integendeel beleidsdoelstellingen realiseren, hoeven overheden nietrechtstreeks in tegrijpen. Zeker in een
periode van 'terugtredende overheid' wordt actief gezocht naar 'public-private
partnerships' waarin een overheid, door algemene regeling, door partners bijeen te
brengen of door subsidies, het gewenste particulier initiatief mogelijk maakt en
ondersteunt,maarfeitelijke uitvoeringvanmaatregelen zoveelmogelijk aanpartners
overlaat.
Belangrijke recreatievormen, zoals wandelen en fietsen met hunbrede participatie,
zijn voor iedereen ook zonder organisatie toegankelijk als deruimtelijke mogelijkheden in deregio's maar geboden worden. Afwezigheid van een sterke particuliere
belangenorganisaties bij bijvoorbeeld fietsen en wandelen, wordt wel aangegeven
alsverklaring vooreengebrekkigebelangenbehartiging voor de openluchtrecreatie.
HetwordtookgebruiktnaarendoordeANWB,als 'brede' belangenorganisatie voor
recreatie en toerisme, om zich in te zetten voor alle recreatievormen. En om de
overheden ertoe te bewegen die belangen zelf nauwkeurig in het oog te houden.
Andere recreatievormen vereisen wel een zekeremate van organisatie doorenvoor
participanten.Debetreffende organisatiesverzorgenineersteinstantieservice,direct
aan de leden of indirect aan plaatselijke verenigingen, maar zijn ook actief in de
belangenbehartiging bij beleidsprocessen, zowelnationaal alsregionaal.Dezwakte
van zulke organisaties is vaak dat zij meestal slechts betrekkelijk kleine aantallen
hobbyistenverenigendieookgeenbeduidendeconomischbelang vertegenwoordigen.
Menmoetdaarbij denken aanruiters,jagersendergelijke,totaanzo'n 10000imkers.
Hetsportvissenisechtereenrecreatievormdienietalleentamelijk sterkgeorganiseerd
is, maar ook een betrekkelijk brede participatie kent. In zekere zin is het een
tussenvorm tussen wandelen en fietsen enerzijds en de smalle bijzondere vormen
anderzijds. Dat geeft de belangenbehartiging door en voor sportvissers een aparte
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plek, het kan zowel voor de brede als voor de smalle recreatiebelangen een
voorbeeldfunctie vervullen.
Het project 'Toekomstverkenning Sportvisserij' brengt de rijksoverheid (deLNVdirectieGroeneRuimteenRecreatie) samenmetparticuliereorganisaties omsamen
de perspectieven voor deze recreatievorm te verkennen en contouren aan te geven
voor detoekomst. Veranderingen inderijksbemoeienis methet sportvissen vormen
eenbelangrijke achtergrond voorditproject. Tegenover eenterugtredende overheid
moet een versterking van de particuliere sector gesteld worden.
Inhetkadervandie 'Toekomstverkenning Sportvisserij' wordtondermeeronderzoek
verricht naar deelname, organisatiegraad en dergelijk, aanvullend op de reeks van
landelijke enquêteszoalsdiedoorhetNIPOwordenuitgevoerd.Daarbij wordtvooral
gelet op de kansen dat nieuwe generaties gaan vissen en hoe jongeren en andere
mogelijke doelgroepenhetbestbenaderdkunnen worden.Voortswordtgezochtnaar
een heldere typologie van vissers, vooral met het oog opuiteenlopende wensen die
worden gesteld aan de plekken waarop en de omgeving waarin men graag vist.
Tegendeachtergrond vanhetveranderendbeleidskader,isnietalleendeinhoudvan
de planning voor sportvissen van belang. Ook de vorm van planningsprocessen
verdient devolleaandacht, opdat zowel deoverheidsinstellingen alsde particuliere
organisaties effectief kunnen omgaan met de belangenbehartiging in de nieuwe
setting. In een eerder rapport van Breedijk (1997) zijn de actoren binnen de
sportvisserij beschreven. Dit vervolgrapport concentreert zich opderelaties vande
sectormetactorenbuitendesector.Hetprobeertdebelangenvandieactoreninkaart
te brengen en in verband te brengen met de (veranderende) procedures en beleidsinstrumenten.Hoegaanactorenommetelkaarenmethetinstrumentarium?Uiteindelijk moet zich dit toespitsen oplokale enregionale maatregelen dievan belang zijn
voor de visstand en voor de mogelijkheden van bevissing.

1.2 Probleem- en doelstelling
Probleemstelling
De probleemstelling van dit onderzoek luidt:
Hoeisde (georganiseerde) sportvisserij in staathaar doelstellingen ten aanzienvan
visstand en vismogelijkheden te behalen.
a Watzijndewettelijkekaderswaarbinnendesportvisserij opereertomhaardoelstellinge te bereiken?
b Welke actoren zijn voor de sportvisserij van belang in het licht van visstand en
mogelijkheden tot bevissing?
c Op welke wijze behartigt de sportvisserij haar belangen bij deze actoren en op
welke wijze behartigen de andere actoren hun belangen bij de sportvisserij?
d Inwelkematebereiktdesportvisserij doordezebelangenbehartiging daadwerkelijk
haar doelen?
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Doelstelling
Doel van dit onderzoek is het verschaffen van inzicht aan particuliere en publieke
actorenindebelangenbehartiging, zodatzijeffectiever metbeleidsprocessen kunnen
omgaan.

1.3 Werkwijze
Degegevens over desportvisserij endevoorwet-enregelgeving zijn voornamelijk
uitdeliteratuur verzameld.Hiertoezijn debibliotheekbestanden vanbij AGRALIN
angesloten bibliotheken geraadpleegd. Voorts is debibliotheek van de Organisatie
ter Verbetering van de Binnenvisserij geraadpleegd.
Onderzoek naar beleidsprocessen heeft veel gelijkenis met journalistiek: de
onderzoeker moetproberen zicheen beeld tevormen aan dehand van documenten,
gesprekkenenincidenten.Verschilmetdejournalistiekisvooraldatvanonderzoekers
verwacht mag worden dat zij systematisch te werk gaan en zo goed mogelijk
aansluitenopgefundeerde theorie.Vooralvoordatlaatstezijn demethodennogmaar
spaarzaam voorhanden, zodat men veelal genoegen moet nemen met ad hoc
beredeneerde aannamen.
Inditonderzoekzijnintweevoorbeeldgebieden, Oost-GelderlandenMiddenNoordHolland,debeleidsprocessen onderzocht.Degegevenszijn verzamelduitvastgelegd
beleid, andere publicaties en gesprekken met bij het beleidsproces betrokkenen.
Hierbij hebbengesprekken plaatsgevonden metbetrokkenen vanuitdesportvisserij,
het waterbeheer, de natuur- en milieubescherming en de overheid.
Dewerkwijzevanonderzoeknaarbeleidsprocessenwijkt sterkafvandienaargedrag
en wensen van sportvissers. In het laatste geval gaat het om gedragsobservaties en
ondervraging vansportvissers diehunbeslissingentamelijk onafhankelijk vanelkaar
kunnennemen.Hetonderzoek,waarinbijsteekproevendesportvisserswordenondervraagdoverietsdatzijperdefinitie leukvindenenwaarover zij graagpraten, speelt
daarineenbelangrijke rol.Actoren die samenbeleidsprocessen doormaken envorm
geven, handelen echter per definitie niet onafhankelijk van elkaar. Voorts hebben
zij er belang bij om niet altijd het achterste van hun tong te laten zien.

1.4 Opbouw van het rapport
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de sportvissers en hun
organisaties. In hoofdstuk 3 komen de relevante wet- en regelgeving aan de orde.
Inhoofdstuk 4 worden de actoren beschreven die voor de spoortvisserij van belang
zijn voor het bereiken van haar doelstellingen met betrekking tot een visstand en
vismogelijkheden. Inhoofdstuk 5komenhetwaterbeheer enhetvisstandbeheer aan
de orde. In hoofdstuk 6 worden twee voorbeeldgebieden met elkaar vergeleken.
Centraal staan hierbij de wijze waarop de sportvisserij haar doelen tracht te
verwezenlijken en de daarbij behaalde resultaten.
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2 Sportvissers en sportvisorganisaties

2.1 Sportvissers
Het aantal sportvissers in Nederlands binnenwater is in 1994 geschat op 1.357.000
(Onderzoek visparticipatie, 1994). Dit betreft 885.000 mannen, 150.000 vrouwen
(beide categorieën 15jaar en ouder) en 322.000 kinderen tot en met 14jaar. De
visparticipatie vanmannenisdaarmee 12,9%envanvrouwen 2,3% (beidepercentagesvandetotaleNederlandsebevolking).Devisparticipatie vankinderentotenmet
14jaar is 4,2%. Uit onderzoek van NIPO (onderzoek sportvisakte 1994) met een
grotere steekproef blijkt een visparticipatie van mannen van 15jaar of ouder van
14,5%.Uit onderzoek in 1995 (Onderzoek sportvisakte 1995) blijkt, dat 34,4%van
de Nederlandse mannen van 15jaar of ouder ooit in zijn leven heeft gevist.
De visparticipatie over de afgelopen jaren vertoont een dalende tendens (tabel 1).
Uit tabel 1 blijkt tevens,dathet aantal mannelijke sportvissers van 15jaar of ouder
gedurende desinds 1990metrond 850.000 stabielis.In 1995wasereen opvallende
afname. Dit geldt zowel voor het absolute aantal als voor de participatiegraad.
Dehoeveelheid binnenwater in Nederland is ca. 150.000ha (exclusief IJsselmeer).
Dit betekent dat er ongeveer negen sportvissers per hectare binnenwater zijn.
Tabel 1 Visparticipatie en aantal vissende mannen van 15jaar of ouder op basis van NIPOenquêtes
Jaar

Mannen van 15jaar of ouder
visparticipatie

aantal

1995

13,1

780 000

1994

14,5

870 000

1993

14,5

858 000

1990

14,9

859 000

1981

1 070 000

1972

1 160 000

In 1995 heeft het NIPO onderzoek gedaan naar de meest gebruikte vistuigen
(Onderzoek sportvisakte 1995).Intabel2staanderesultaten.In 1995viste56%van
de sportvissers altijd met één hengel en 44% minimaal één keer met twee hengels.
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Tabel 2 De soorten hengels waarmee de mannelijke sportvissers van 15jaar of ouder doorgaans
vissen. Bron: Onderzoek sportvisakte 1995
Soort hengel

Percentage sportvissers dat met deze
hengel doorgaans vist

Vaste hengel of telescoop- of insteekhengel

68

Winckle pieker, feeder-, quivertip- en swingtiphengel

17

Karperhengel

17

Snoekhengel

13

Snoekbaarshengel

11

Matchhengel

7

Spin- of plughengel

7

Werphengel (niet nader aangeduid)

7

Vliegenhengel

4

Anders

1

Geen opgave

6

In 1995heeft hetNIPOonderzoekgedaannaardemeestgebruikteaassoorten(onderzoek sportvisakte 1995).In tabel 3 staan de resultaten. Het meest populair blijken
deaassoortenmaden/wormenenbrood/maïs/kaas/hennep.Tochzijnernogbelangrijke
groepen vissers dievissen met een levend aasvisje, kunstaas en/of dood aas/ stukje
vis.
Tabel 3 De soorten aas die mannelijke sportvissers van 15 jaar of ouder aangeven te gebruiken.
Bron: Onderzoek sportvisakte 1995
Aassoorten

Percentage sportvissers dat aangeeft
deze aassoort te gebruiken

Maden/wormen

66

Brood, maïs, kaas, hennep

57

Levend aasvisje

20

Kunstaas (twister, lepel, spinner, e.d.)

11

Dood aas/ stukje vis

10

Vlieg

1

Nog anders

2

Geen opgave

3

In 1995 heeft het NIPO onderzoek gedaan naar de meest beviste vissoorten
(Onderzoek sportvisakte, 1995). In tabel 4 staan de resultaten. Bijna 70% van de
sportvissers vist meestal op voorn, brasem en karper. De soorten baars, snoek,
snoekbaars,aal/palingenzeeltwordendoorweinig sportvissershetmeestbevist.Wel
zijn er veel sportvissers die doorgaans deze vissoorten bevissen.
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Tabel 4 De zoetwatervissen waarvan mannelijke sportvissers van 15 jaar of ouder aangegeven
dat ze deze het meest bevissen. Bron: Onderzoek sportvisakte 1995
Vissoort

Percentage sportvissers dat deze vissen bevist
doorgaans

het meest
Voorn (blankvoorn, ruisvoorn)

31

59

Brasem/Kolblei

24

43

Karper/Graskarper

14

31

Snoek

8

32

Baars

8

28

Snoekbaars

7

21

Aal/Paling

5

23

Forel

2

8

Witvis

1

3

Zeelt

0

10

Blei

0

2

Winde

6

Bliek

1

Zalm/Zeeforel

0

Van de sportvissers gebruikt 26% alsvisplekweleenseenbootje. Alle sportvissers
vissen wel eens van de oever en 74% doet dit altijd.
In tabel 5 staat een overzicht van de visfrequentie (het aantal maal dat sportvissers
gaan vissen in Nederlands binnenwater). Het blijkt, dat de visfrequentie de laatste
jaren licht afneemt. Na 1993 lijkt een stabilisatie te zijn ingetreden.
Tabel 5 Visfrequentie Nederlands binnenwater van mannelijke sportvissers van 15 jaar of ouder
visfrequentie
(aantal maal per jaar)

1995
%

1994
%

1993
%

1986
%

1980
%

1-9

51

49

57

42

33

10-19

17

16

17

20

21

20-39

12

12

10

15

22

40-75

10

10

7

13

14

>75

8

8

6

9

10

Van de hengelaars was in 1995 59%in het bezit van een sportvisakte (Onderzoek
Sportvisakte 1995).Ditpercentageschommeltindejarennegentigtotdusverretussen
de59 en 63%. In 1986beschikte 76%van de sportvissers over een sportvisakte. In
deeerste helft van dejaren '80,toen devoorlopers van dehuidige sportvisakte, het
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bijdragebewijs of dekleine akte,verplicht waren, was het aantal zwartvissers rond
de 10%.
In 1995 was 39%van de mannelijke sportvissers van 15 jaar of ouder lid van een
of meer hengelsportverenigingen (Onderzoek sportvisakte 1995). Dit is een
opmerkelijke stijging ten opzichte van 1994.Toen gaf 32% van desportvissers aan
lid te zijn van een hengelsportvereniging. Dejaren daarvoor daalde dit percentage
geleidelijk. In de eerste helft van dejaren tachtig was nog 44% van de vissers lid
van een hengelsportvereniging.
Samenvattendkanwordengestelddathetmerendeelvandesportvissersvistmeteen
werphengel en/of een vaste hengel op voorn, brasem of kolblei met als aas maden,
wormen, brood maïs,kaas ofhennep.Devisparticipatie vanmannen van 15jaar en
ouder is tussen de 12% en 15%. Dit is vele malen hoger dan de visparticipatie van
kinderen tot enmet 14jaar en vrouwen van 15jaar of ouder. De visparticipatie bij
mannenvan 15jaarenoudervertoontdelaatstejareneendalendetendens.Delaatste
15jaar zijn de vissers minder frequent gaan vissen, bezitten relatief minder vissers
een sportvisakte en daalt het percentage dat lid is van een of meer hengelsportverenigingen licht.Bij aldezetrendslijkt zichsindshetbegin vandejaren negentig
een stabilisatie af te tekenen.

Sportvisserij is in hoofdzaak eenmannenaangelegenheid
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2.2 Sportvissersorganisaties
Breedijk (1997)heeft onderzoekgedaannaardeorganisatiesen organisatiestructuren
van de sportvisserij. Zij maakt onderscheid tussen de volgende organisaties:
- hengelsportverenigingen;
- (regionale) federaties van hengelsportverenigingen;
- landelijke organisaties;
- internationale organisaties.
Hengelsportverenigingen
Sportvissers kunnen lid zijn vaneen of meer hengelsportverenigingen. In 1995was
39% van de mannelijke sportvissers van 15jaar of ouder bij een of meer hengelsportverenigingen aangesloten (Onderzoek sportvisakte, 1995). Er zijn ca. 1200
hengelsportverenigingen inNederland (Breedijk, 1997).Een hengelsportvereniging
kan diverse functies hebben voor haar leden.
- sportvismogelijkheden (vis- en looprechten);
- mogelijkheid tot deelname aan wedstrijden;
- beheer (viswater, visstand, water, oever);
- behartiging van belangen;
- controle van sportvissers;
- promotie van de sportvisserij;
- informatie over sportvisserij (publicaties, abonnement op visbladen);
- onderzoek naar de sportvisserij;
- gezelligheidsvereniging;
- bieden van mogelijkheid tot doen van bestuurswerk of vrijwilligerswerk.
Breedijk (1997) heeft een typologie ontwikkeld van hengelsportverenigingen.
- hengelsportverenigingen die eigenaar zijn van viswater;
- hengelsportverenigingen die het visrecht huren;
- hengelsportverenigingen dieeenmachtiginghebbenvoorhetuitgeven vanvisvergunningen;
- hengelsportverenigingen zonder visrechten of machtiging.
Deeerstetweetypenbeherendevisstand vanhunwateren.Deeigenarenvanviswater
hebben hierin een grotere mate van vrijheid dan de huurders van visrechten. In de
praktijk bestaanerveelmengvormen.Hengelsportverenigingen dieeigenaarzijnvan
een water, het visrecht huren van andere wateren en een machtiging hebben voor
weereenanderwater.Hengelsportverenigingen zondervisrechten ofmachtiging zijn
meestal wedstrijdclubs.
Demeestehengelsportverenigingen zijn aangeslotenbijeen(regionale)federatie van
hengelsportverenigingen en via de federatie bij de N W S of rechtstreeks bij de
NASO.
Federaties van hengelsportverenigingen
Dehengelsportfederaties zijn regionale verenigingen van hengelsportverenigingen.
Defederaties hebbengeenuniforme structuur.Demeestefederatiesbeschikken over
devisrechtenvande(boven)regionale wateren.Sommigefederaties beschikken over
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alle visrechten van hun regio, andere federaties beschikken bijna of in het geheel
niet over visrechten. De belangrijkste functies van de federaties zijn:
- het verwerven enbehouden van vis-en looprechten ten behoeve van dehengelsportverenigingen en de daarbij aangesloten leden;
- belangenbehartiging vandesportvisserij ondermeer doorvertegenwoordiging in
overlegorganen op regionaal en provinciaal niveau;
- het visstandbeheer;
- de organisatie van viswedstrijden.
Bovendien participeren federaties soms in visstandbeheercommissies.
Erbestaan inNederland meerdan 20hengelsportfederaties. Bij dezefederaties zijn
ca.1.000hengelsportverenigingen aangeslotenmetgezamenlijk bijna400.000leden.
Twintig federaties zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NWS). Enkelefederaties zijn niet aangesloten bij deN W S , zoals
federatie De Maas, pootvisfonds De Berkel, Beheerseenheid Twentse Kanalen,
Pootvisfonds Verlengde Hoogeveense Vaart en regionaal Viswaterbeheer IJssel-,
Vecht- en Zwartewaterdelta.
Landelijke organisaties
Er bestaan enkele landelijke organisaties die de belangen van (delen van) de
sportvisserij behartigen:
- Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NWS);
- Vereniging Nederlandse Autonome Sportvisserij Organisaties (NASO);
- Stichting Viscentra Gehandicapten (SVG);
- Stichting Nationale Voorlichting Hengelsport;
Daarnaast is er de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB).
De Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NWS) is een
koepelorganisatie van hengelsportfederaties. Doelstelling van de N W S is het
opkomen voor de belangen van de vis en de sportvisser. De N W S geldt als de
belangrijkste spreekbuis van de georganiseerde sportvisserij. Van de ca. 1.350.000
sportvissers is ca. 355.000 (26%) lid van een bij een NWS-federatie aangesloten
hengelsportvereniging. Er zijn 900 hengelsportverenigingen aangesloten bij een
NWS-federatie. Vandehengelsportfederaties is95%lidvandeN W S . Debelangrijkste functies van de N W S voor de sportvisser, de hengelsportvereniging en de
hengelsportfederatie zijn:
- Deaangesloten sportvisser magvisseninalle(boven)regionale enlokale wateren
die in de Grote Vergunning zijn vermeld.
- DeN W S behartigt belangen vanfederaties, HSV-en en sportvissers zowel voor
zoet enzout water, onderhoudt contacten met overheden, onderzoeksinstellingen
envertegenwoordigt desportvisserij intalvanorganisaties,zoalsdeOVB,deRaad
voor de Binnenvisserij, etc.
- DeN W S verrichtveeldienstverlenendetaken;erzijn vijfregionale NWS-adviseurs Sportvisserij die de regionale en lokale hengelsport ondersteunen. Hierbij
gaat het om advies en belangenbehartiging bij visstandbeheer, natuurbeheer,
procedures (bijv.ruimtelijke ordening,waterbeheerplannen) eninrichting viswater.
Zo nodig levert de N W S juridische bijstand aan fedreaties en HSV-en.
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- DeN W S levertjuridische bijstand bij het verkrijgen enbehouden vanhet recht
om te mogen vissen tegen zo gunstig mogelijke condities.
- De N W S coördineert de monitoring van de waterkwaliteit.
- DeN W S publiceert voordehengelsportbestuurders hetblad 'NWS-contact' en
voor de sportvissers 'Hét Visblad'.
- De N W S verzorgt in samenwerking met de Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij cursussenophetgebiedvanvisstandbeheer,controlevisdocumenten,
jeugdbegeleiding, etc.
- DeN W S organiseertnationaleeninternationalekampioenschappen sportvisserij
en vaardigt vertegenwoordigende teams af naar de wereldkampioenschappen en
andere internationale sportviswedstrijden.
- DeN W S geeftvoorlichtingbijhetrealiserenvanvisplaatsenvoorgehandicapten
in samenwerking met de Stichting Viscentra Gehandicapten. Ook publiceert de
N W S hiertoe een technische richtlijnenbrochure.
- De N W S coördineert de controle op visdocumenten.
- De N W S voert een jeugdbeleid.
De Vereniging Nederlandse Autonome Sportvisserij Organisaties (NASO) is een
vereniging van hengelsportverenigingen en sportvissers. De NASO-verenigingen
hebben gezamenlijk 40.000 leden en daarmee vertegenwoordigt de NASO ca.3%
vandeNederlandse sportvissers.Met35aangeslotenhengelsportverenigingen bundelt
de NASO ca. 3% van de Nederlandse hengelsportverenigingen. De belangrijkste
functies van deNASOvoordeaangesloten sportvissers en hengelsportverenigingen
zijn:
- Deaangesloten sportvissers mogen vissen inviswaterinbeheer vananderebij de
NASO aangesloten verenigingen door het uitwisselen van vergunningen.
- DeNASObehartigtdebelangenvandedoordeNASOvertegenwoorigdesportvisserij-organisaties en vandedaarbij aangesloten sportvissers en vertegenwoordigt
de sportvisserij in tal van organisaties, zoals de OVB.
- De NASO zet zich in voor het behoud van de vrije hengel.
- DeNASOverzorgthetkwartaalberichtNASO-info voordeaangesloten sportvisserijverenigingen.
- De NASO verstrekt adviezen over diverse voorkomende onderwerpen aan de
aangesloten verenigingen.
- DeNASOorganiseertjaarlijks een viswedstrijd voordeaangesloten sportvissers.
De Stichting Viscentra Gehandicapten (SVG) richt zich op sportvissers die door
motorische, zintuiglijke oflichamelijke handicaps alleenkunnen vissen op speciaal
aangepastevisplaatsen.DeSVGadviseertbijdeaanlegenaanpassing vanvisplekken
enwerktdaarin samenmetdeN W S . Erbestaan inNederlandruim 220 aangepaste
visplaatsen.
De Stichting Nationale Voorlichting Hengelsportheeft als doel de promotie van de
hengelsport.IndestichtingzijndeN W S , deDIBEVOendeOVB vertegenwoordigd.
De Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) is opgericht bij wet
(Visserijwet).DeOVBiseendienstverlenendeorganisatietenbehoevevandegehele
binnenvisserij. In uitvoering richt de OVB zich op de visrechthebbenden. De
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doelstelling vandeOVBisvastgelegdindeVisserijwet. Tijdens debehandeling van
dewijziging vandeVisserijwet in deTweede Kamer (april 1996) is de doelstelling
van de OVB als volgt vastgesteld. De OVB heeft als doel de binnenvisserij te
bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door het treffen, financieren of
medefinancieren van maatregelen, waaronder voorlichtingsmaatregelen, ter
verbeteringvandevisstand,hetwelzijnvanvissen,hetaquatischecosysteemenhet
viswater, danwelanderemaatregelendiedeuitoefeningvandebinnenvisserijkunnen
bevorderen. De OVB wordt grotendeels gefinancierd via de opbrengsten van de
wettelijk voorgeschreven visakten. In het bestuur van de OVB zijn zowel
vertegenwoordigers vandesportvisserij alsvandeberoepsbinnenvisserij opgenomen
(een derde op voordracht van de sportvisserij en een derde op voordracht van de
beroepsvisserij).
De OVB onderneemt ondermeer de volgende activiteiten:
- onderzoek naar visstand en viswater op verzoek van visrechthebbenden;
- opstellenvanvisstandbeheerplannen envisserijnota's inopdrachtvanvisrechthebbenden;
- onderzoek naar vangbaarheid en overleving van vissoorten;
- onderzoek naar vismigratie (o.a. met specialistische sonar-apparatuur);
- vis- en visserijgericht onderzoek in het kader van integraal waterbeheer;
- kweek en levering van pootvis (momenteel ca. 15 vissoorten);
- voorlichtingeneducatie:cursussenwater-envisstandbeheer,jeugdbegeleiding en
controle sportvisserij (i.s.m. NWS); samenstellen lespakket 'Vis, visserij en
waterleven';
- uitgifte sportvisakte en grote visakte;
- subsidiëring visstandsbeheerders viadesubsidieregeling Sportvisserij enBeroepsbinnenvisserij;
- uitgave van publicaties (o.a. het OVB-Bericht) en film-uitleenservice.
Internationale organisaties
DeConfederationInternationaledelaPêcheSportive(CIPS)houdtzichvooralbezig
metdeorganisatie vaninternationale sportviswedstrijden. DeN W S is aangesloten
bij de Confederation Internationale de la Pêche Sportive.
De European Anglers Alliance (EAA) richt zich op de belangenbehartiging van
sportvisserij bijdeEuropeseinstellingen,zoalshetEuropeesParlement,deEuropese
commissie en de Raad van Europa. Bij deEAA zijn hengelsportorganisaties uit 18
landen vertegenwoordigd. De N W S is lid van deEAA.Momenteel is de directeur
van de N W S voorzitter van de EAA.
DeEuropeanFederation of SeaAnglers (EFSA) richt zich op belangenbehartiging
vandezeesportvisserij.VoortsorganiseertdeEFSAinternationale zeevisevenemten.
In 16Europese landen, waaronder Nederland zijn secties van de EFSA actief. Er
bestaan bestuurlijke afspraken tussen de EFSA en de N W S .
DeEuropeanFishingTackleTradeAssociation(EFTTA)iseenEuropeseorganisatie
waarin fabrikanten, groothandel, importeurs en exporteurs van visartikelen
samenwerken. Eén van de activiteiten is de organisatie van beurzen.
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3 Wet- en regelgeving

In dit hoofdstuk wordt de wet- en regelgeving behandeld die van belang is voor de
sportvisserij inNederlandsbinnenwater.DeVisserijwet 1963neemthierin decentrale
plaats in.Alleregelingen ten aanzien van de sportvisserij zijn gebaseerd opdezewet.
Voortswordtingegaanopregelgevingdievoordesportvisserijvanbelangisomvismogelijkheden tecreëren.Achtereenvolgens komen indithoofdstuk aandeorde:
- sportvisakte (§3.1);
- visrechten (§3.2);
- visvergunning en vrije hengel (§3.3);
- toegankelijkheid van viswater (§3.4);
- visstandbeheer en visstandbeheercommissie (§3.5);
- regelingen op grond van andere wetten dan de visserijwet (§3.6);
- controle (§3.7);
- enkele regelingen met betrekking tot bestemming, inrichting en beheer (§3.8).

3.1 Sportvisakte
Iederesportvisser inhetbinnenwatermoetbijhetvissenbeschikkenovereengeldige
visakte. Dit geldt niet voor:
- sportvissers jonger dan 15 jaar, die vissen met niet meer dan één hengel en met
een door de minister van LNV aangewezen aassoort;
- sportvissers dievissenineenbinnen eenafgesloten erf gelegenviswater datgeen
voor het doorlaten van vis geschikte verbinding met andere wateren beschikt.
De uitgifte van de sportvisakte geschiedt door de Organisatie ter Verbetering van
de Binnenvisserij (OVB). De sportvisakte kost in 1997 ƒ 16,50. De visakte is
verkrijgbaar op een groot aantal verkooppunten (o.a. postkantoren, hengelsportverenigingen, winkeliers). Bij bepaalde overtredingen van de visserijwet (o.a.
minimummaten, geslotentijden, vissenzondervergunning vanrechthebbende, vissen
metdoordeministerverbodenvismiddelen)kanaanpersonendebevoegdheidworden
ontzegd om krachtens een (sport)visakte te mogen vissen voor een periode van
maximaal 3jaar (art. 57Visserijwet).Devisaktekannietwordeningetrokken,noch
kan uitgifte van een (sport)visakte geweigerd worden.Welkan debevoegdheid om
gebruiktemakenvande(sport)visakte wordeningetrokkenofgeweigerd.Ditartikel
is in de praktijk nog nooit toegepast.
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Iedere sportvisser vanaf 15jaar, die vist in Nederlands binnenwater, moet beschikken over een
geldige sportvisakte

3.2 Visrechten
De eigenaar van 'de ondergrond' van een water (of de erfpachter/vruchtgebruiker
ervan) beschikt over het visrecht van het water. Hij kan dit visrecht verhuren. De
eigenaarofbijverhuurdehuurderisrechthebbendeophetvisrecht.Derechthebbende
op het visrecht voert het visstandbeheer van het water. De rechthebbende mag:
- vis onttrekken aan het water;
- vis uitzetten in het water;
- vergunningen verlenen aanderden,waarbijregelskunnenwordengesteld omtrent
de bevissing.
Ook bestaan er, vooral in het rivierengebied, nog enkele oude zakelijke visrechten
vanvoordeinvoeringvanhetBurgerlijk Wetboekin 1838.Dezezakelijke visrechten
zijn losgekoppeld van het eigendomsrecht van het water. Indien er zakelijke
visrechten bestaan, beschikt de eigenaar van het water niet automatisch over de
visrechten van zijn water.
De oude zakelijke rechten zijn (Meyere, 1937):
- heerlijke visrechten;
- visrechten aan ingezetenschap verbonden;
- visrechten van eigenaren van de oever;
- visrechten op zuiver civielrechtelijke grondslag gevestigd.
Indienzulkevisrechten gedurendedertigjaarnietgebruiktworden,dangaanzij door
non-usus teniet (Ketelaar, 1978; HR, 20 februari 1931,arrest inzake het heerlijke
visrecht in Lekkerkerk).
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Huur en verhuur van het visrecht
Voor dehuur en verhuur van het visrecht inbinnenwater gelden debepalingen van
deVisserijwet 1963 (art. 24t/m 36).Deze wetsartikelen vormen een aanvulling op
debepalingen omtrent huur en verhuur in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. De huur
enverhuurvanvisrechtenmoeten schriftelijk wordenaangegaan.Dehuurenverhuur
kunnenhetgehelevisrechtofeendeelvanhetvisrecht (gesplitsteverhuur) betreffen.
Bij gesplitste verhuurgaathetindepraktijk omhetrechtopaal (ofpaling)tevissen
(aalvisrecht)enhetrechtopanderevissentevissen(schubvis-visrecht).Deovereenkomstenmetbetrekkingtotdeverhuurvanviswaterwordengeslotenvooreenperiode
van zes jaar. In bijzondere gevallen kan een kortere of langere termijn worden
overeengekomen.
Dezebepalingen omtrenthuurenverhuur geldennietvoorhetIJsselmeer indaartoe
aangewezen wateren, viskwekerijen en wateren die binnen een afgesloten erf, dat
geen voor het doorlaten van vis geschikte verbinding met andere wateren heeft,
gelegen zijn.
In de Visserijwet 1963 (art. 29) is bepaald, dat de Kamer voor de Binnenvisserij
goedkeuring moet verlenen aan de huurovereenkomst. De Kamer keurt een
huurovereenkomst goed, tenzij:
- een doelmatige bevissing vanhet water (of het complex van wateren waartoehet
water behoort) door de overeenkomst zou worden belemmerd;
- deprestaties,waartoepartijen zichhebben verbondenkennelijk onevenredig zijn;
- de overeenkomst is aangegaan voor een kortere of langere periode dan zesjaren
zonder dat bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen;
De Kamer kan aan de goedkeuring voorschriften verbinden ter bescherming van
belangen van derden.
IndeVisserijwet isgeen naderebeschrijving vanhetbegrip 'doelmatige bevissing'
opgenomen.De interpretatievanhetbegripdoelmatigebevissingzalaandeKamer
voordeBinnenvisserijmoetenwordenovergelaten(MemorievanAntwoordII,1969).
IndeMemorievanToelichtingbijdewijziging vandeVisserijwet 1963(1990)wordt
hetvolgende opgemerkt overdoelmatigebevissing: Welzijnerregelsgesteld in het
Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985 (Staatsblad 301) en in het
Reglement voor de Binnenvisserij 1985 (Staatsblad 283). In het Reglement
minimummaten en gesloten tijden zijn voor bepaalde vissoorten gesloten tijden
ingesteld. Voorts wordt hierin bepaald, dat vissen kleiner daneenbepaalde maatin
het water teruggezet moeten worden. Door deze regelingen wordt de productiviteit
van de visstand beschermd, wat een doelmatig beheer ervan bevordert. In het
Reglement voor de Binnenvisserij worden eisen gesteld aan de vistuigen, zoals de
minimum-maaswijdte van visnetten en worden regels gesteld aan de wijze en het
tijdstip waaropdevisserij mag worden uitgeoefend. Hetverbod ophet gebruik van
vistuigendieondermaatseviswegvangen ofdevisstandonevenredig aantasten,draagt
bij aan de doelmatigheid van de bevissing.
Het rijksbeleid om bij verhuur van viswater de visrechten te splitsen in aalvisrecht
en schubvis-visrecht bevordert de doelmatigheid: op hetzelfde water zijn zowel
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beroeps-alssportvissers gerechtigdtevissen.Ditbrengteenoptimaleexploitatievan
de in het water aanwezige visstand met zich mee.
Bij de toetsing van doelmatige bevissing door de Kamer voor de Binnenvisserij is
van belang: Het gaat niet alleen om bevissing (vis uit het water halen), maar ook
om te zorgen voor zo'n bevissing (en eventuele andere maatregelen), dat de bron
in stand blijft. Met andere woorden: de wijze van bevissing moet een bevissing in
de toekomst mogelijk maken. Het leegvissen van wateren (of afhankelijk van de
situatie het achterwege laten van beheer van de visstand) is een ondoelmatige
bevissing (Memorie van Toelichting, 1990).
Vangeïsoleerdgelegenwateren dieaanéénhuurderwordenverhuurdachtdeKamer
debevissingnietsnelondoelmatig.DeKamergaatervanuitdatde visrechthebbende
goedzalbeheren,tenzij ditinhetverledenandersisgeweest(bijverlenging).Inzo'n
gevalkanhetvoorkomen datdeKamernietinstemtmetverlenging (opverzoekvan
de verhuurder).
Bij wateren die door anderen ook bevist mogen worden of die een geheel vormen
met andere bevisbare wateren houdt deKamer zichbezig met de vraag in hoeverre
de aangevraagde visserij zich verdraagt met de reeds toegestane visserij en met de
ontwikkeling van de visserij.
Verlenging vande huurovereenkomst
Indiendehuurderdehuurwilverlengenenhijhiertoegeenovereenstemming bereikt
met de verhuurder kan hij een verlengingsverzoek niet later dan zes maanden voor
de afloop van de overeenkomst bij de Kamer voor de Binnenvisserij indienen. De
voorwaarden van deverlengde overeenkomst worden opnieuw door de Kamer voor
de Binnenvisserij getoetst. Bij verlenging toetst de Kamer naar billijkheid: de
belangen van de huurder worden tegen debelangen van de verhuurder afgewogen.
Bij besluiten over een verlengingsverzoek zal de Kamer beslissen naar billijkheid.
Indien verlenging van de overeenkomst een doelmatige bevissing van het water of
vanhetcomplex vanwateren waartoehetwaterbehoort,belemmert,wijst deKamer
het verzoek af.
"DeKamer voor de Binnenvisserij zal in die gevallen, waarin de verhuurder zich
tegeneenverlengingverzet, bijvoorbeeldomdathijhetvisrechtgeheelofgedeeltelijk
aan een vereniging van sportvissers wil verhuren, naar billijkheid beslissen. De
Kamerzalderhalvedeinhetgedingzijndebelangentegenelkaarhebbenaftewegen
waarbij zij eventueel inhaar overweging zal betrekken de vraag of de huurder bij
(...)verliesvanzijnvisrechtzalwordenschadeloosgesteld. DaarnaastzaldeKamer
hebbenteonderzoekenofeendoelmatigebevissingvanhetbetrokkenwater(...)door
eeneventueletoewijzingvanhetverzoekomverlengingzouwordenbelemmerd (...).
Is dit laatste het geval, danzal de Kamer het verzoek om verlenging zonder meer
hebben af tewijzen"
(...)De interpretatie van hetbegrip 'doelmatigebevissing' zal aan de Kamer voor
deBinnenvisserij moetenwordenovergelaten.Dit isdestemeernoodzakelijk, daar
deinzichtenopbiologischgebiedenophetterreinvanhetviswaterbeheernogsteeds
evolueren.Deinterpretatievanhetbegrip 'doelmatigebevissing'moetzichdanook
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door middel van jurisprudentie van de Kamer voor de Binnenvisserij kunnen
aanpassen aan de voortschrijdende ontwikkeling van de wetenschap en techniek.
(Memorie van Antwoord II, 1969).
Beslissen naar billijkheid wordt wel gekenschetst als beslissen naar de omstandigheden van het bijzondere geval (Arkel, 1980). De Kamer weegt bij haar beslissing
in het verlengingsverzoek het belang van de verhuurder bij debeëindiging van de
verhuur tegen het belang van de huurder bij voortzetting van de huur.
In het wetsvoorstel Wijziging Visserijwet 1963 werd een nieuwe procedure van
verlenging vastgesteld:
- Dehuurovereenkomsten (van zesjaar) worden telkens vanrechtswege verlengd
voor een gelijke periode, tenzij:
- de verhuurder uiterlijk 8 maanden voor afloop aan de huurder een nieuwe
overeenkomst heeft aangeboden, of hem schriftelijk heeft meegedeeld de
overeenkomst niet te willen voortzetten;
- de huurder voor het einde van de looptijd aan de verhuurder te kennen heeft
gegeven de overeenkomst niet te willen verlengen.
- Dehuurder kan de Kamer verzoeken dehuurovereenkomst teverlengen (mits de
termijn van de lopende huurovereenkomst langer is dan 1 jaar) indien:
- de huurder zich niet kan verenigen met het voorstel voor een nieuwe overeenkomst van de verhuurder;
- de verhuurder de huur wenst te beëindigen;
- de nieuwe overeenkomst geldt voor een andere tijdsduur dan zes jaren.
Dit verzoek moetminimaal een halfjaar voor het einde vandeovereenkomst bij
de Kamer zijn gedaan.
- Het verzoek van huurder wordt afgewezen indien hij voor het einde van de
overeenkomst 65jaar wordt.
- Tevens worden er maximum-prijzen vastgesteld bij algemene maatregel van
bestuur. Deze prijzen zijn afhankelijk van het soort visrecht (volledig, aal- of
schubvis-visrecht), het oppervlak van het viswater en de oeverlengte. Eventueel
wordt een regionale differentiatie toegepast (Memorie van Toelichting, 1990).
Het wetsvoorstel Wijziging Visserijwet is in juni 1997 door de Eerste Kamer
afgestemd. Of en wanneer de nieuwe procedures met betrekking tot de huur van
visrechten worden ingevoerd is ophet moment van vaststellen van de tekst van dit
rapport nog niet bekend.

3.3 Visvergunning en vrije hengel
De Visserijwet 1963 verbiedt het vissen voorzover een ander visrechthebbende is
ophet water. Dit verbod geldt niet 'voor hem, die voorzien is van een schriftelijke
vergunning van derechthebbende, geldende voor de visserij, welke wordt uitgeoefend' (art.21, lid 2).
De vergunningen mogen slechts worden verleend met toestemming van de Kamer
voordeBinnenvisserij (art.22).Toestemming vandeKamerisondermeernietvereist
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indien:
- de vergunning voorhet vissen metten hoogste tweehengels dooreen vereniging
metvolledigerechtsbevoegdheid vansportvissersofvan hengelsportverenigingen
wordt verleend;
- de vergunning het IJsselmeer of andere door de Minister aan te wijzen wateren
betreft.
In de praktijk betekent dit, dat een hengelsportvereniging of -federatie voor het
verlenen van visvergunningen aan leden of aan derden geen toestemming van de
Kamer behoeft, mits:
- de vergunningverlener volledige rechtsbevoegdheid bezit;
- de vergunningverlener de visrechthebbende is;
- de vergunning slechts het vissen met maximaal twee hengels betreft.
Eventueel kan de visrechthebbende een ander machtigen de visvergunningen uit te
geven.IndiendevisrechthebbendevoldoetaandebovenstaandeeisenisgeentoestemmingvandeKamervereist.Depositievandegemachtigde doetnietterzake(Arkel,
1980).Bij machtigingen verstrekt door eenberoepsvisser is altijd toestemming van
de Kamer vereist.
In het wetsvoorstel Wijziging van de Visserijwet 1963 wordt de regeling van
vergunningverlening ingrijpend gewijzigd.DeKamerbehoeft nietlanger toestemming
te geven voor het verlenen van vergunningen met ten hoogste twee hengels. (Nota
van wijziging, 28-10-1994). Na het afwijzen van dit wetsvoorstel door de Eerste
Kamermoetechterwordenafgewacht ofdezewijziging lateralsnogwordtingevoerd.
Veelvisrechthebbenden werkensamenmethetverlenenvanvergunningen.Zokrijgen
leden van bij deN W S aangesloten hengelsportverenigingen automatisch de Grote
Vergunning waarmee zij op de het merendeel van het NVVS-verenigings- en
-federatieviswater mogen vissen. Op kleinere schaal worden bij niet bij de N W S
aangesloten federaties en het NASO vergunningen aan vissers verleend.
Vergunning is ondermeer niet vereist voor de zogenaamde vrije hengel: 'voor het
vissenmetnietmeerdanéénhengelenmetdoordeminister aangewezen aassoorten
in openbaar vaarwater'. In openbaar vaarwater is het toegestaan om met maximaal
één hengel (voorzien van daarvoor aangewezen aas) te vissen zonder inhet bezit te
zijn van een vergunning van de visrechthebbende. Dit noemt men de vrije hengel.
Uitjurisprudentie blijkt (H.R., 12juni 1951,N.J., 1959,no. 616),dat het karakter
van bevaarbare stromen moet worden ontzegd aan wateren welke noch als verkeersweg te water worden gebruikt noch tot algemeen gebruik als zodanig zijn
bestemd, waarbijalsverkeersweg tewaterslechtskanwordenaangemerkteenwater,
datmetenigeduurzaamheidenfrequentie voorheteconomischvervoervangoederen
ofpersonen wordt gebezigd.Dit karakter gaat door onbruik teniet.
Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging Visserijwet heeft de Tweede
Kamer een amendement aanvaard waarin de vrije hengel wordt afgeschaft. Ook
sportvissersdievissenmetéénhengelvoorzienvandaarvooraangewezen aassoorten
inopenbaar vaarwatermoeten nainvoering vandezewijziging beschikken overeen
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vergunningvandevisrechthebbenden.DeEersteKamerheeft ditwetsvoorstelinjuni
1997 echter verworpen. Het is niet te verwachten dat de Regering op afzienbare
termijn met het voorstel komt de vrije hengel af te schaffen.

3.4 Toegankelijkheid van het viswater
Zowelvoordesportvissermetdevrijehengelalsvoordesportvissermetvergunning
ishetvanbelangdathijhetviswaterdaadwerkelijk kanbereiken.De toegankelijkheid
is gewaarborgd als de oever of het water openbaar terrein is, dat via de openbare
wegbereikbaar is.Bijdetoegankelijkheid vanniet-openbareoeversishetvanbelang
dat de oever zelf toegankelijk is voor de sportvisser en dat de oever ook van de
openbare weg bereikbaar is, bijvoorbeeld over aanliggende percelen. Bij de oever
gaathetomhetlooprecht enbij de aanliggendepercelen omhetrecht van overpad.
In vergunningen die de hengelsportverenigingen enfederaties uitgeven isnaast het
visrecht ookhet looprecht enhet recht van overpad begrepen, voorzover deze door
devereniging of federatie verkregen zijn. Bij gemeenten en waterschappen worden
delooprechtenenderechtenvanoverpadmeestalgeregeldindehuurcontracten van
hetvisrecht.Bijprovincialeenrijkswateren worden delooprechten enhetrechtvan
overpadveelal geregeld viaafzonderlijke contracten.Hetvissenmetdevrije hengel
kan doorgaans alleen vanaf openbaar toegankelijke oevers (of wateren).
Toegang van oevers of percelen kan door de eigenaar worden gedoogd, indien er
geen looprechten of rechten van overpad zijn verworven. Indien de toegang wordt
gedoogd, is de toegankelijkheid niet gewaarborgd bij procedures in het kader van
bijvoorbeeld de Landinrichtingswet of de Natuurbeschermingswet. Ook kan de
eigenaar van de oever zijn gedoogbeleid wijzigen. Overigens zijn looprechten en
rechten van overpad slechts een onderdeel van debereikbaarheid van een viswater.
Ook indien de sportvisserij beschikt over de looprechten kan een visoever slecht
bereikbaar zijn, bijvoorbeeld door een zeer grote afstand naar de openbare weg of
door een ruige begroeiing.
In het algemeen bevordert de overheid de openstelling van terreinen. Bijvoorbeeld
inhetkader van deBoswet 1961.In deRegeling Functiebeloning isvastgesteld dat
een basisbijdrage van minimaal ƒ 60,= (publiekrechtelijke lichamen) of ƒ 120,=
(particulieren) wordt verleend, indien het terrein voor het publiek toegankelijk is.
De minimaal opengestelde padlengte is voor bos 50 meter per hectare en voor
natuurterrein 25 meter pad of waterloop per hectare.
Somsgaatdeoverheiddeopenstellingvanterreinentegen.IndeNatuurbeschermingswet 1967 worden mogelijkheden geschapen de toegang tot water te verbieden.
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De mogelijkheden om een water te bevissen zijn mede afhankelijk van de toegankelijkheid van
het water en de oever

3.5 Visstandbeheer en visstandbeheercommissie
Visstandbeheer is het stelselmatig geheel van activiteiten en maatregelen dat erop
is gericht, binnen de mogelijkheden die een bepaald water biedt, een visstand te
handhaven of tot stand te brengen die zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van
derechthebbende ophet visrecht, of vanhen dieop andere titel het water bevissen.
Bij het visstandbeheer worden overwegingen van natuurbehoud en milieubeheer
betrokken (Visstandbeheer, 1989).
Het visstandbeheer wordt gevoerd door de rechthebbende(n) van een viswater. De
belangrijkste onderdelen van het visstandbeheer zijn:
- monitoring van de milieufactoren (visstand, de water- en oeverplanten en de
waterkwaliteit);
- wegnemen van vis;
- uitzetten van vis;
- verlenen van vergunning aan derden om vis weg te nemen onder bepaalde voorwaardenenbeperkingen (geslotentijd, gebruikvanaassoorten,vistechnieken, etc.)
Het visstandbeheer van wateren waar het visrecht gesplitst is uitgegeven is soms
problematisch. Zo hebben hengelsportverenigingen in deze situatie bezwaar tegen
bepaaldevistechnieken vanberoepsvissers (bijvoorbeeld elektrovissen) als daarmee
ookveel schubvis wordtgevangen of gedood. Omgekeerd verlangen beroepsvissers
datbepaalde soorten schubvis (metnamebrasem) worden weggevist tengunstevan
de te oogsten aal.
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Grote(re)waterenhebbenmeestalveelvisrechthebbenden dievandelenvanhetwater
over het volledige of een gedeeltelijk visrecht beschikken. Het visstandbeheer van
dezewaterenkan alleen effectief zijn indien dezepartijen goed samenwerken. Voor
deze samenwerking kunnen visstandbeheercommissies worden opgericht.
Subsidieregeling Sport- en Beroepsbinnenvisserij
DeOrganisatieterVerbeteringvandeBinnenvisserij (OVB)heeft desubsidieregeling
Sport- enBeroepsbinnenvisserij (SSB)ingesteld. Een soortgelijke subsidieregeling
werd daarvoor door het ministerie van LNV uitgevoerd. Krachtens de SSB kan
subsidiewordentoegekend aanhetopstellenvanvisstandbeheerplannen endedaaruit
voortvloeiende maatregelen ter verbetering van de visstand, het viswater en het
visserijkundig gebruik van wateren. Voor wateren met meerdere gebruiksfuncties
komen hoofdzakelijk visstandbeheerplannen voor subsidiëring in aanmerking die
rekeninghoudenmetdezefuncties enuitgaanvaneenevenwichtige afstemming van
deverschillendebetrokkenbelangen.Allevisrechthebbenden vaneenwatermoeten
de aanvraag mede ondertekenen, maar niet-ondertekening door een enkele
visrechthebbendebetekentnietdatdesubsidie-aanvraag automatischwordt afgewezen.
Visstandbeheercommissie
Bij de verhuur vanhet visrecht van Rijksbinnenwateren wil het Rijk deelname van
de visrechthebbende aan een visstandbeheercommissie (VBC) verplichten (Notitie
Beleid Beroepsbinnenvisserij, 1991). Voor overige binnenwateren wil het Rijk de
totstandkoming van VBC's stimuleren. Momenteel bestaan erreeds enkele VBC's.
IndeVisserijwet zijn geenbepalingenopgenomen omtrentdetakenenbevoegdheden
van VBC's.In het sportvisserij-ontwikkelingsplan watersysteem IJssel (1996) staat
eenvoorstel voordesamenstelling, detaken,debevoegdheden endewerkwijze van
een VBC:
Desamenstelling vandeVBCwordtineenconvenanttussen alle visrechthebbenden
bepaald. In de VBC hebben uitsluitend de visrechthebbenden van de onder de
betreffende commissieressorterende wateren zitting.Devisrechthebbenden kunnen
derden belanghebbenden uitnodigen deel te nemen in de beheercommissie. De
samenstelling van de VBC en het aantal commissieleden worden door de visrechthebbendenbepaald.Visrechthebbendenkunnenvanwegeeen specifieke deskundigheid
adviseurs opnemen in de VBC.
De VBC geeft uitvoering aan de door de visrechthebbenden voor dat betreffende
water vastgestelde streefbeelden, integrale beheerdoelstellingen en het strategisch
ontwikkelingsplan metinachtneming vangeldendebeleids-en beheerdoelstellingen
ennatuurwaarden.DeVBCwerktopbasisvaneendoordevisrechthebbenden goedgekeurdebegroting.DeVBCrapporteertaandevisrechthebbenden overdevoortgang
van deuitvoering.Bij geschillen heeft deVBC geen beslissingsbevoegdheid, maar
koppelt dan terug naar de visrechthebbenden die de geschilpunten wegnemen door
eventuele aanpassing van de beleids- of beheerdoelstelling.
DeVBCstelteenvisstandbeheerplan metuitvoeringsprogramma's enbegroting op.
Ditplanmetbegroting wordttergoedkeuring aandevisrechthebbenden voorgelegd.
De VBCleidt het operationele beheer enkan binnen de door de visrechthebbenden
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gesteldekadersvrijwilligers enprofessionelekrachteninschakelen.DeVBCadviseert
de visrechthebbenden omtrent te stellen regels aan de bevissing.
Indebovengenoemde opzetvandevisstandbeheercommissie (VBC)staandevisrechthebbenden geen bevoegdheden af aan de VBC. Dit betekent dat bij het opstellen
van een visstandbeheerplan en de uitvoering ervan telkens alle visrechthebbenden
akkoord moeten gaan. Er zijn nog te weinig ervaringen met het functioneren van
VBC's in de praktijk om te beoordelen of de afhankelijkheid van VBC's van de
instemming van alle visrechthebbenden een knelpunt vormt.
Hetministerie vanLNVbereidt momenteel denotitie visstandbeheercommissies in
debinnenwateren voor.Deze notitie is een uitwerking vanhetbeleid beschreven in
deNotitieBeleidBeroepsbinnenvisserij (1991)endeBeleidsnota Openluchtrecreatie
met daarin verwerkt de doelstellingen van het 'brede milieubeleid'.

3.6 Regelingen op grond van andere wetten dan de Visserijwet
De regelgeving voor de sportvisserij geldt nu veelal op grond van de Visserijwet
1963. Op grond van deze wet zijn het Reglement voor de binnenvisserij 1985,het
Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985,deRegeling vrijstelling verbod
nachtvisserij 1986,deBeschikking aanwijzing vissen,schaal-enschelpdieren 1983,
de Regeling aassoorten hengel 1985, de Regeling aassoorten spieringtuig 1985,
verschillende beschikkingen waarin water voor de vrije hengel wordt geopend of
gesloten.
Delaatstejaren wordenerintoenemendemateregelgeving opgestelddievanbelang
is voor de sportvisser(ij) buiten de Visserijwet om. Van belang zijn de Natuurbeschermingswet, deGezondheids- enWelzijnswet voorDieren endeWet Wapens
en Munitie.
Natuurbeschermingswet (soortenbescherming)
Op grond van de Natuurbeschermingswet 1967kan het worden verboden een dier,
behorende tot een beschermde diersoort, te vangen of te doden of zulks te pogen.
Bij besluit van 6 augustus 1973, laatstelijk gewijzigd in 1994, zijn de volgende
vissoorten tot beschermde vissoort verklaard: rivierdonderpad, gestippelde alver,
kleine modderkruiper, grote modderkruiper, bermpje, elrits, bittervoorn, meerval,
rivierprik,beekprik, steurenhouting.In 1994zijn desteurendehouting opgenomen
in bovenstaande lijst. Tezelfdertijd zijn deze soorten geschrapt uit de lijst van
vissoorten in de zin van de Visserijwet 1963.
De(sport)visserij-organisaties hebbenzichverzettegendezeoverplaatsing vanvissen
uitdevisserijwet naardenatuurbeschermingswet. Zij stellendatdevisserijwet 1963
eenbeter kaderbiedt vooreen actief beheer van dezevissen.Deminister oordeelde
(Nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit, 4 juli 1990) dat het voor
belanghebbendennietuitmaaktopgrondvanwelkewetdeverbodsbepalingen worden
gerealiseerd.Materieelgezienishetresultaatimmershetzelfde. Welachtdeminister
het wenselijk dat deuitvoering van deEG-richtlijn 92/43inzakede instandhouding
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van denatuurlijke habitats endewildefloraenfauna (FFH-richtlijn) plaatsvindt op
grond van dezelfde wet. Eventuele herintroductieprogramma's kunnen worden
begeleid door de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij en bij de
uitvoering kunnen verschillende visrechthebbenden worden betrokken. Naar de
mening van de minister biedt artikel 25 van de Natuurbeschermingswet voldoende
mogelijkheden om ontheffing of vrijstelling te verkrijgen voor de uitvoering van
herstel- en herintroductieprogramma's.
Overigens is er wel een verschil in de bepalingen tussen de Visserijwet en de
Natuurbeschermingswet. Indien het bevissen van een vissoort op grond van de
Natuurbeschermingswet is verboden, dan mag men onder meer:
- dit dier niet vangen;
- dit dier niet onder zich hebben;
- dit dier niet verontrusten.
Indien voor een vis opgrond van de Visserijwet, 1963 (Reglement minimummaten
en gesloten tijden) een gesloten tijd is vastgesteld (bijvoorbeeld van 1/1 tot en met
31/12) dan moet deze vis onmiddellijk nadat deze is opgehaald weer in hetzelfde
waterwordenteruggezet.Debepalingen vandeVisserijwet latendesportvisserij dus
meer ruimte. De beschermde natuurmonumenten worden besproken in §3.8.
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Bijdebehandelingvandenotitie 'Dierenwelzijn: vanwetnaarwerkelijkheid' (24140
nr.5)indevastecommissievoorlandbouw,natuurbeheer envisserij gaf deminister
het voornemen aan, een verbod in te stellen op het vissen met levend aas (t.w.
levendevissen,amfibieën, reptielen,vogelsenzoogdieren).Omditverbod mogelijk
te maken wordt ook de Visserijwet aangepast. In de gewijzigde Visserijwet wordt
de mogelijkheid geschapen om uitgaande van het welzijn van de vis of andere
diersoorten regels te stellen aan de bevissing en de te gebruiken aassoorten.
Wet Wapensen Munitie
Voorhetvoerenvanvissenopafstand wordtdevoerkatapult gebruikt.Opgrondvan
de Wet Wapens en Munitie is het verboden katapulten voorhanden te hebben, te
vervaardigen oftedragen.Ergeldteenuitzonderingvoorkatapultenvoorspeelgoed,
maar demeeste voerkatapulten zijn zokrachtig dat zeniet onder deze uitzondering
vallen.Algeruimetijd isersprakevaneengedoogbeleid alseenvoerkatapult wordt
gebruikt voor het 'aanleggen of onderhouden van voederplaatsen voor vissen'. Per
1-1-1997 is dit gedoogbeleid beëindigd bij de invoering van de herziening van de
Wet Wapens en Munitie per 1-1-1997 (NVVS-contact, november 1996; NVVSjaarverslag 1995).

3.7 Controle
Alle regelgeving staat of valt met controle. Hekhuis & Bruil (1995) hebben een
onderzoekgedaannaardehandhavingvandegroenewetten.Alsknelpuntenkwamen
onder meer naar voren:
- het ontbreken van een handhavingsstrategie;
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- beperkt draagvlak bij het management van een deel van de handhavende organisaties;
- onvoldoende inzicht in effecten handhaving groene wetten;
- te lichte sancties en onduidelijkheid over mogelijke combinaties van sancties;
- kenbaarheid (onduidelijke vergunningen);
- ontbreken handhavingsstrategiebij politie en deel terreinbeherende organisaties;
- onvoldoende aandacht voor preventieve werking handhaving;
- informatievoorziening van de handhavers;
- prioriteit voor handhaving bij (het management van) handhavende organisaties;
- capaciteitsproblematiek vrije-veldtoezicht;
Problemen bij de opsporing van overtredingen van de Visserijwet zijn met name:
- Opsporingbehoortbijdebasispolitiezorg.DeVisserijwet heeft bijdepolitieechter
meestal een lage prioriteit.
- Het viswater in Nederland is enorm uitgestrekt en het aantal controles beperkt.
De kans dat een sportvisser ergens wordt gecontroleerd is zeer klein. In 1995 is
slechts 9%vandesportvissers eenkeer gecontroleerd ophetbezit vaneen geldig
visdocument (Onderzoek sportvisakte 1995).
- De opsporingsambtenaren zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de precieze
regelsdieterplekkegelden.Ishetopenbaarwaterofniet.Wieis visrechthebbende
en wat zijn de vergunningsvoorwaarden.
- Inderegelgeving wordttotindetailgeregeldbijvoorbeeld watdeminimummaten
pervissoortzijnenaanwelkeeisennettenmoetenvoldoen.Ditkanalleen effectief
worden gecontroleerd wanneer de opsporingsambtenaar de regelgeving kent en
de verschillende vissoorten, de verschillende vistuigen en aassoorten van elkaar
kan onderscheiden.
In de CBS-Maandstatistiek rechtsbescherming en veiligheid is een overzicht
opgenomen metgegevensoverdematevancontroleopnalevingvande visserijwet.
Naar schatting vonden er in 1984 en 1985 zo'n 3 miljoen overtredingen plaats.
Slechts in ongeveer 0,2% van de gevallen is er proces-verbaal opgemaakt of een
transactie met de overtreder overeengekomen (Heroverweging Instrumentarium
Binnenvisserij, 1987).Erzijn geen aanwijzingen datdepakkansvan0,2% sindsdien
istoegenomen.UitdiverseNIPO-onderzoeken blijkt datsinds 1986jaarlijks ca.10%
van de sportvissers is gecontroleerd op het bezit van visdocumenten.
Opdevolgende wijze wordtgewerkt aaneenbeterehandhaving vande Visserijwet.
- Voorlichting vansportvissers:deOVBmaaktviaspotjes desportvissers attent op
de noodzaak om een sportvisakte aan te schaffen. De N W S , de NASO en de
aangesloten federaties/hengelsportverenigingen attenderen de aangesloten
sportvissers op het bezit van de noodzakelijke akten en vergunningen.
- Voorlichting vanopsporingsambtenaren: deOVBendeNVVSverzorgencursussen/themadagen voor opsporingsambtenaren.
- Uitbreiding vanhetopsporingsapparaat: in 1996en 1997looptintwee proefgebieden een proef met bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) onder de naam
VIDOC(Visdocumentencontrole). Indeze gebieden zijn 6BOA's aandeslag die
worden ingeschakeld voor de controle van de visdocumenten als aanvulling op
de reguliere taken van de regionale politie. De BOA's zijn als onbezoldigd
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ambtenaarindienstvandeAID.Eenbelangrijk deelvandekostenvoordeBOA's
wordt opgebracht door de OVB. Doel van dit project is tweeledig. Enerzijds
verbeteringvanhetdocumentbezitdoorcontroleenvoorlichting.Anderzijds nagaan
opwelkewijze decontrole oplandelijke schaaldoelmatigkanworden uitgevoerd
(Visdocumentencontrole, 1996).

3.8 Enkele regelingen metbetrekking tot bestemming, inrichting en
beheer
Indezeparagraaf wordenenkeleregelingen metbetrekkingtotbestemming,inrichting
enbeheer besproken dieineenbepaald gebied demogelijkheden voor sportvisserij
kunnen beïnvloeden. Achtereenvolgens komen aandeorde:
- wetopderuimtelijke ordening;
- wetopde waterhuishouding;
- natuurbeschermingswet;
- ecologische hoofdstructuur;
- landinrichtingswet;
- waardevolle cultuurlandschappen.
Wet op deruimtelijke ordening
Het bestemmingsplan ishetenige plan vandewetopderuimtelijke ordeningdat
deburger bindt (Brussaard, 1987).Ineenbestemmingsplan worden met het oogop
eengoederuimtelijke ordeningbestemmingen aangrondenopstallentoegekend.Aan
de bestemmingen kunnen voorschriften voor het gebruik worden verbonden,
voorschriften diedeburger inhetgebruik vanzijn eigendom beperken.
Wet op dewaterhuishouding
De wetopdewaterhuishouding iseenkaderwet dieregels stelt inhetbelangvan
eensamenhangendendoelmatigbeleidenbeheervoordewaterhuishouding.Dewet
stelt regels omtrent deplanvorming door Rijk, provincies en gemeenten.
Tabel 6 De planstructuur van de Wet op deWaterhuishouding
bestuurslaag

kwaliteit
oppervlaktewater

kwantiteit
oppervlaktewater

grondwater

Nota Waterhuishouding

Rijk

Beheersplan Rijkswateren
Provincie

Provinciaal Waterhuishoudingsplan
Beheersplan1

Waterschap

Beheersplan

1

Slechts enkele provincies stellen een beheersplan op

Naast deze planstructuur (zietabel 6)biedt de wet dewaterbeheerder instrumenten
inzakehetkwantiteitsbeheerinaanvullingophetkwaliteitsbeheer.Dezeinstrumenten
hebbenbetrekking op het afvoeren, aanvoeren, onttrekken en lozen vanwater.Zeer
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belangrijk is bijvoorbeeld het peilbesluit dat de waterbeheerder verplicht is in te
stellen.
Natuurbeschermingswet (gebiedsbescherming)
De Natuurbeschermingswet bepaalt dat in beschermde natuurmonumenten het
verboden is dieren te verontrusten, te vangen of te doden of zulks te pogen.
Inhetmeerjarenprogramma natuurenlandschap 1992-1996(1991)wordt aangegeven
dat aanwijzing van nieuwe natuurmonumenten ondermeer zal plaatsvinden in:
- delen IJsselmeer inclusief randmeren;
- delen rivierengebied;
- wetlands van internationale betekenis.
InhetBesluitontheffingen envrijstellingen Natuurbeschermingswet 1994isgeregeld
opwelkevoorwaarden ontheffingen kunnen wordenverleend.Vanhetverbod dieren
teverontrusten, tevangenofte dodenkan slechtsontheffing wordenverleend indien
ergeenanderebevredigendeoplossingbestaatenindiendaarmeegeenafbreuk wordt
gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke
verspreidingsgebied ineen gunstige staat vaninstandhouding telaten voortbestaan.
Redenen om ontheffing te verlenen kunnen onder meer zijn:
- instandhouding van de natuurlijke habitats;
- hetvoorkomenvanernstigeschadeaanondermeervisgronden,waterenenandere
vormen van eigendom;
- inhetbelangvandevolksgezondheid endeopenbareveiligheidofomeenandere
dwingendereden,metinbegripvanredenen van socialeofeconomische aard,en
voor het milieu wezenlijk gunstige effecten.
Geen ontheffing of vrijstelling wordt verleend voor het doden of vangen van
beschermde soorten metniet-selectievemiddelen die deplaatselijke verdwijning of
verstoring vanderustvandepopulaties vandezesoorten totgevolgkunnen hebben.
Tot niet-selectieve middelen worden ten aanzien van vissen in elk geval gerekend
vergif en explosieven. In §3.6 wordt de soortenbescherming op grond van de
Natuurbeschermingswet behandeld.
Ecologische hoofdstructuur (EHS)
In deperiode 1991-1995 zijn gebiedsvisies opgesteld, waarin wordt ingegaan opde
natuurbeleidsdoelstellingen. Denatuurbeleidsdoelstellingen zijnvoorhet betreffende
gebiedrichtinggevendvoordeactiviteitenvananderefuncties, diebinnenhetgebied
liggen en een sterke invloed hebben. In de gebiedsvisies zijn indicaties opgenomen
overdebegrenzing vandeecologischehoofdstructuur. Voordeconcretebegrenzing
gelden aparte procedures voorkerngebieden landbouwgrond (relatienotagebieden),
natuurontwikkelingsgebieden ennationaleparken (Structuurschema GroeneRuimte,
1992).
Landinrichting
Door landinrichting worden devismogelijkheden in een gebied beïnvloed. Landinrichting werd in het verleden onder het regime van de Ruilverkavelingswet (1954)
vooraltenbehoevevandelandbouw uitgevoerd. SindsdeLandinrichtingswet (1985)
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zijn de mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen ten behoeve van nietlandbouwfuncties, zoals openluchtrecreatie verruimd.
DeN W S maakt deel uit van de werkgroep Landinrichting. Deze werkgroep onder
voorzitterschap vandeANWB adviseerthetLandelijk Overleg Platform (LOP)met
betrekking totrecreatiebelangen enlandinrichting.HetLOPisindeplaats gekomen
van de vroegere Centrale Landinrichtings Commissie (CLC). Omdat de meeste
bevoegdheden van de CLC naar de provincies zijn gedecentraliseerd moet de
belangenbehartiging zich vooral op deprovincies richten. Deprovincies willen elk
eenPOP(Provinciaal OverlegPlatform) instellen.Hierinkunnenvanuit derecreatie
ook 1 of2personenzittinghebben.DeNVVSisplaatsvervangend vertegenwoordiger
in dePOLG (Provinciaal Overleg Landelijk Gebied Noord-Holland). DeANWB is
eerste vertegenwoordiger. De werkgroep landinrichting van deANWB overlegt bij
gelegenheid met de leden van landinrichtingscommissies met recreatie in hun
takenpakket.
Waardevolle Cultuurlandschappen(WCL-beleid)
Erzijn inNederlandelfWaardevolleCultuurlandschappen, gebiedenwaarlandbouw,
natuurenlandschapvaaksterkverweven zijn.BijhetWCL-beleid staateenintegrale
gebiedsgerichte benadering centraal. In het kader van het WCL-beleid zijn er ook
mogelijkheden omvoorzieningen voordesportvisserij tetreffen. Voorbeelden hiervan
zijn in Drenthe (opstellen visstandbeheerplan) en aan de Vecht (sportvisserijvoorzieningen). Ook kunnen maatregelen worden getroffen ter versterking van de
ecologische kwaliteiten vaneen water, zoals aanleg van vispassages en verbetering
van het waterecosysteem.
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4 Actoren rondom de sportvisserij

4.1 Overzicht van actoren
Desportvisserij heeft belangrijkerelatiesmettalvananderemaatschappelijke groepen
(fig. 1). Samenwerking met deze groepen door de sportvisserij is zinvol om de
mogelijkheden voor sportvisserij tebehouden en teverbeteren. Deactoren waar de
sportvisserij mee te maken heeft zijn de volgende:
Beroepsvisserij
- visrechten: splitsing; vergunningen, machtigingen;
- afstemming gebruik wateren;
- afstemming visserijkundig beheer.

natuurbescherming

waterbeheer

milieubescherming

oeverbeheer

beroepsvisserij

dierenbescherming

beroepsvaart

andererecreatievormen

delfstoffenwinning
industrie

OVERHEID:
Rijk
Provincie
Lokaal

toeleveranciers
slibberging
landbouw

Fig. 1Schema van de actoren rondomde sportvisserij

Andere recreatievormen
- gemeenschappelijk gebruik van wateren/oevers:
- kleine watersport (kano's, surfers);
- grote watersport (zeil- en motorboten, snelle boten);
- oeverrecreatie (zwemmers; pootjebaders);
- landrecreatie (wandelaars, etc);
- zonering van wateren en oevers.
Milieubescherming
- terugdringen watervervuiling (punt- en diffuse bronnen);
- gebruik lood door sportvissers.
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Natuurbescherming
- bescherming zoetwatervissen, visetendevogels,zoogdieren e.d. (soortenbeheer);
- beschermingvankwetsbarenatuurgebiedenenecologischeverbindingszonestegen
(recreatieve)verstoringen (ondersteuningvanterreinbeheer,ookdoorniet-beherende organisaties).
Dierenbescherming
- vergroten dierenwelzijn door aanpassingen in:
- vistechnieken (leefnetten, levend aas);
- milieu-omstandigheden;
- principiële discussie over de toelaatbaarheid van sportvisserij.
Waterbeheer
- integraal waterbeheer; visstandbeheer maakt daar onderdeel van uit;
- visrechten/machtiging;
- afstemming waterbeheer en visstandbeheer;
- vismigratiemogelijkheden (stuwen en sluizen).
Oeverbeheer
- looprechten/ toegankelijkheid oever;
- inrichting van de oever;
- diffuse lozingen (bijv. landbouw).
Beroepsvaart
- gezamenlijk gebruik wateren
vaart <-> oevervisserij en vaart <-> bootvisserij;
- verschillende eisen aan dwars- en lengteprofilering watergangen.
Industrie en delfstoffenwinning
- ontstaanvanplassen,veranderingvanrivierlopen/uiterwaardendoorwinningzand,
klei en grind;
- drinkwaterbekkens (vismogelijkheden);
- winningdrinkwateruitoppervlaktewater (gemeenschappelijk belanggoedewaterkwaliteit en afwezigheid bestrijdingsmiddelen/eutrofiëring e.d.);
- energiewinning bij stuwen in rivieren (mortaliteit visdoorturbines; verandering
visbiotoop door een gematigder rivierafvoerregime);
- gebruikvankoel-enproceswater doorindustrieën water,zoals elektriciteitscentrales (mortaliteit vis; chemische en thermische verontreiniging);
- puntlozingen.
Landbouw
- gebruik oppervlaktewater;
- (diffuse) lozingen.
Toeleveranciers
- kwaliteiten materialen (& milieu-effecten);
- werkgelegenheid door bestedingen vissers (evt vakantiegangers).
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Slibberging
- waterkwaliteit ten gevolge van uitwisseling giftige stoffen.

4.2 Beroepsvisserij
Sinds deTweedeWereldoorlog isdecommerciële betekenis van de beroepsvisserij
in de binnenwateren afgenomen. In dejaren zeventig kreeg de sportvisserij in het
binnenwater (exclusief IJsselmeer) de prioriteit boven de beroepsvisserij. Tot dan
was het visstandbeheer echt sectoraal en volledig gericht op de maximalisatie van
de visstand van populaire soorten voor de consumptie.
Actoren
- Combinatie van Beroepsvissers (voorheen Combinatie van Binnenvissers);
- Bonden van Beroepsvissers (regionaal/provinciaal georganiseerd);
- visrechthebbenden (beroepsvissers).
Overleggremia
Lokaal,regionaalenprovinciaalwordtsomssamengewerktbijhetvisstandbeheerende
belangenbehartigingvandebinnenvisserij.Insommigevisstandbeheercommissieswordt
samengewerkt(bijvoorbeeldindevisstandbeheercommissieBenedenrivieren).InNoordHollandisdeVisserijnotaNoord-Holland 1996-2005opgestelddooreensamenwerking
vandesportvisserijfederaties endeNoordhollandse BondvanBeroepsvissers.
Met de beroepsvisserij wordt samengewerkt in diverse organen:
- De Organisatie ter Verbeteringvan de Binnenvisserij (OVB; zie §2.2).
- KamervoordeBinnenvisserij(ziehoofdstuk 3).DeKamervoorde Binnenvisserij
bestaat uit vertegenwoordigers van de sportvisserij, vertegenwoordigers van de
beroepsvisserij en vertegenwoordigers van eigenaren (elk een derde deel).
- De Raad voordeBinnenvisserij. De Raad voor de Binnenvisserij heeft als taak
het adviseren van de minister ten behoeve van:
- het beleid voor de binnenvisserij;
- de coördinatie en prioriteitsstelling van onderzoek en voorlichting;
- nieuwe regelgeving op het gebied van de binnenvisserij.
Per 1-1-1997 is de Raad voor de Binnenvisserij opgeheven en vervangen door
de Raad voor het Landelijke Gebied.
- Oplokaal enregionaal niveau wordt soms samengewerkt bij het visstandbeheer
in visstandbeheercommissies.
Conflicten
Conflicten tussen deberoepsvisserij en de sportvisserij treden soms opbij Hetvisstandbeheer van een water. Pijnpunten voor de sportvisserij zijn:
- de bijvangst van schubvis in fuiken door beroepsvissers;
- gevolgen van elektrovisserij;
- het idee dat de sportvisserij aan planmatig visstandbeheer doet en daarbij de
ontwikkeling van de visstand op lange termijn voor ogen houdt, terwijl de
beroepsvisserij ditlange-termijnbeleid doorkruist doorzichineersteinstantie te
richten op de visopbrengsten op korte termijn.
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- hetfeit datopveelwaterendeoverheiddevisrechtennietgesplitstverhuurd.Met
name visserij met zegen kan een goed visstandbeheer in de weg staan.
Pijnpunten voor de beroepsvisserij zijn:
- voor sommigeschubvissoorten bestaat (m.n.inhetbuitenland) een commerciële
markt; het schubvis-visrecht wordt echter vaak aan de sportvisserij verhuurd;
- schadeaanvisfuiken doorstroperijenvandalismewordtinverbandgebrachtmet
de aanwezigheid van sportvissers aan het water
Bovenstaandeconflicten wordenhanteerbaar gemaakt dooroverleg,bijvoorbeeld in
visstandbeheercommissies waarzowelberoeps-alssportvisserij in vertegenwoordigd
kan zijn.

4.3 Andere recreatievormen
Sportvisserij is een van de vele recreatievormen in Nederland. Binnen de sector
recreatie & toerisme zijn er veel gemeenschappelijke belangen. Daarnaast zijn er,
vooral bij het daadwerkelijk gebruik en de inrichting van wateren en oevers,
conflicterende belangen tussen de sportvisserij en andere recreatieve gebruikers.
Actoren
- Organisatiesvanaanbieders vanrecreatie &toerisme:Recron (Vereniging van
recreatie-ondernemers inNederland),VerenigingRecreatiebij deBoer,Vereniging
Natuurlijk Kamperen, HISWA (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in
de Bedrijfstak Waterrecreatie), Vereniging van samenwerkingsverbanden in de
recreatiesector (OSO), Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT), Algemene
NederlandseVerenigingvanVVV's,StichtingNatuurkampeerterreinen, Stichting
Recreatietoervaart Nederland, Vereniging van Kampeerboeren in Nederland,
Nederlandse Belangenvereniging Buitensporten, Recreatiecentra Nederland,
StichtingNatuurvriendenhuizen enKampeerterreinen, Stichting Verenigingskamperen, Vereniging Nederlandse Landgoed- en Kasteel-campings, Stichting Vrije
Rekreatie, Vereniging van Kampeerboeren in Nederland.
- Algemeneorganisatiesvantoeristen/recreanten: Koninklijke NederlandseToeristenbond ANWB, Nivon, Stichting Landelijk Fietsplatform, Stichting LangeAfstand-Wandelpaden, Unie van Watertoeristen.
- Landelijke sport- en recreatiebonden: Koninklijke Nederlandse Watersport
Verbond (KNWV),FederatieOudNederlandseVaartuigen (FONV), Koninklijke
Nederlandse Motorboot Club (KNMC), Koninklijke Nederlandse Roeibond
(KNRB),KoninklijkeNederlandseZeil-enRoeivereeniging (KNZR),Nederlands
VerbondvanNaturisten 'Zon&Leven',NederlandseVerenigingvanToerzeilers
(NVvT), Nederlandse Waterski Bond (NWB),Vereniging Scouting Nederland,
Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten (NeBas), Nederlandse Kano Bond
(NKB),NederlandseFederatievanNaturistenverenigingen, Nederlandse Onderwatersport Bond, Toeristische Kanobond Nederland, Koninklijke Nederlandse
JagersVereniging(KNJV),NEMOverenigingvanvrijewandelaars,Nederlandse
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LangeAfstand Wandelsport Bond,NederlandseWandelsport Bond, Nederlandse
Bond voor Aangepast Sporten, Wandelorganisatie Nederland.
Overleggremia
Gestructureerd overleg vindt plaats in een aantal overlegcircuits:
- RaadvoordeOpenluchtrecreatie.DeRaadvoordeOpenluchtrecreatieisin 1994
opgericht.VoorlopervoordeRaadwasdeVoorlopigeAdviesraadvoordeOpenluchtrecreatie sinds 1987.DeRaadvoordeOpenluchtrecreatie bestaatuit vertegenwoordigers vandiversebelangengroepen vandesectorRecreatie&Toerisme
in Nederland (ondermeer de NWS). De raad geeft gevraagd en ongevraagd
adviezen uit aan deminister vanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij.Per 1-11997 is de Raad voor de Openluchtrecreatie opgeheven en vervangen door de
Raad voor het Landelijke Gebied.
- Watersportberaad. Het Watersportberaad is met financiële ondersteuning door
het ministerie van LNV in 1994 opgericht als opvolger van het Breed Overleg
Waterrecreatie (BOW).Organisatie vanrecreatieveinstellingen diedebelangen
behartigenvanwaterrecreanten:FONV,KNMC,KNRB,NVvT,NWB,Vereniging
Scouting Nederland, Unie van Waterschappen, NNWB (Noord Nederlandse
Watersport Bond), N W S , KNWV NeBas, NBF (Nederlandse Federatie van
Brandingsporten) en NKB.
- Breed OverlegDeltawateren (BOD).Het BOD staat open voor alle toeristischrecreatieveparticuliereorganisatieswaarvoorvanuitdeaanbodkantofdeconsumentenkant op enigerlei wijze het water een belangrijk medium vormt. Binnen
hetBODmakendeorganisatiesvandesectorrecreatie&toerismezichsamensterk
voor hun belangen.
- ToeristischPlatform Waddenzee.DeN W S zitindewerkgroeprecreatiedieeen
bijdrage levert aan het beheerplan Waddenzee
- Platform 'RuimtevoorRecreatie'.Hetplatform 'Ruimte voorRecreatie' bestaat
uit vertegenwoordigers van veel (grote en kleine) recreatieve organisaties
(ondermeer ANWB, RECRON, HISWA, NOC*NSF, Nivon, SLAW,etc). Ook
de N W S is vertegenwoordigd in het platform Ruimte voor Recreatie.
Het platform fungeert als overlegorgaan tussen het ministerie van LNV en de
recreatie-sector.TweemaalperjaarvindteroverlegplaatsmetdeministervanLNV.
Onderwerpen zijn ondermeer detoegankelijkheid vanhetbuitengebied, het Groene
Hart, etc.
Conflicten
- Snelle watersport. Op de Maas doen zich conflicten voor tussen verschillende
recreatievegebruikers.Omdezeconflicten optelossenheeft hetWatersportberaad
de werkgroep snelle watersport ingesteld. Deze werkgroep stelt voor de rivier
deMaaseenzoneringsvoorstel op.Ditvoorstelkomttotstanddooroverlegtussen
plaatselijk betrokken groepen, waaronder de sportvisserij.
- Surfen,kanoën.Indejarentachtigwerdenbijveelplassenmaatregelen getroffen
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om conflicten tussen sportvissers en surfers weg tenemen. In 41% van de door
Milliano & Sambeek (1986) onderzochte plassen zijn maatregelen getroffen
(voorlichting,dwingendeofnatuurlijke zonering).DeNVVSheeft in 1984inrichtingsschetsen gemaakt voor plassen waar conflicten zijn tussen sportvissers en
surfers (Overzichtvanwateren, waarnaarhetoordeelvandehengelsportbestuurdersproblemen bestaantussensportvissers enplankzeilers: Inrichtingsschetsen
plassen; NVVS Amersfoort). Als er geen maatregelen worden getroffen passen
sportvissers vaakhun gedrag aan.Demeeste sportvissers zijn rustzoekers.Door
keuze visplaats en vistijd proberen ze ander (storend) gebruik te vermijden;
(Sportvisserij en andere vormen van waterrecreatie, 1993).
Voordelta.MomenteelishetgebiedvandeVoordeltainprocedureomaangewezentewordenalsbeschermdnatuurmonument.Bijdezeprocedureiserpolarisatie
opgetreden tussen de natuurbescherming en de recreatie. De recreatie maakt
bezwaartegendevoorgenomen afsluiting vangrotedelenvandeVoordelta voor
elkrecreatief gebruik. Derecreatiesector treedthierbij gemeenschappelijk opin
hetBOD.OpverzoekvanhetministerievanLNVheeft deVoorlopigeAdviesraad
Openluchtrecreatie adviesuitgebracht overhetIntegraal Beleidsplan Voordelta.

4.4 Milieu-, natuur- en dierenbescherming
Milieubeschermersrichtenzichineersteinstantieopmilieukwaliteiten voormensen,
maar zien in kwaliteiten voor de natuur belangrijke signalen daarvoor. Natuurbeschermers richten zich op planten- en diersoorten, maar vooral oppopulaties en
ecosystemen. Een adequatebescherming stelteisen aanhetabiotischemilieu, zodat
kwaliteiten van bodem, water en lucht van groot belang zijn. Dierenbeschermers
richten zich op afzonderlijke dieren alsook op diersoorten. Vooral voor in het wild
levende dieren zijn zij daarbij mede afhankelijk van natuurbescherming. Vanwege
de gemeenschappelijke belangen worden milieu-, natuur- en dierenbescherming in
deze paragraaf gezamenlijk behandeld.

4.4.1 Milieubescherming
Actoren
- Stichting Natuur en Milieu;
- Milieudefensie;
- Waterpakt;
- Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer;
- Provinciale Milieufederaties;
- IVN.
Overleggremia
- Loodoverleg. Bij het vissen wordt lood gebruikt ter verzwaring van de vislijn.
Bij de binnenvisserij treedt er een loodverlies op van naar schatting maximaal
28 ton (Schmelling, 1996). Dit cijfer is beduidend lager dan de door Bon &
Boersema (1988) gevonden 51-109 ton/jaar. Het loodoverleg richt zich op
alternatieven voorhet gebruik van vislood. Omnategaan welke mogelijkheden
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erbestaan omloodgebruik inhengelsport tebeperken isereenwerkgroep in het
leven geroepen. Hierin zitten vertegenwoordigers van de ministeries LNV en
VROM, het RIZA, de DIBEVO en de N W S . In 1994 heeft deze werkgroep
onderzoek latenuitvoeren waaruittinalsmilieuvriendelijkste variantnaarvoren
kwam. Bij de werkgroep bestaat de indruk dat tin in technische zin een goed
alternatief kan zijn voor bepaalde toepassingen van vislood. Nader
ecotoxicologisch onderzoekisechternodigomtebepalenoftineenverantwoord
alternatief voorvisloodkanzijn (Schmelling, 1996).Daarnaast isbelangrijk, dat
zorgvuldig wordt omgegaan met lood en zoveel mogelijk wordt voorkomen dat
loodkorrels inhetmilieu achterblijven. Dit wordt ondermeer aangepakt door de
verkoop van lood in aangepaste doosjes. In 1997 is een gedragscode voor het
verantwoord omgaan met vislood verschenen. Deze gedragscode richt zich op
het terugdringen van het loodgebruik en -verlies.
Zoweldemilieubescherming alsdesportvisserij zijn gebaatbijeenschoonmilieu.
Op hoofdpunten, zoals het streven naar een goede waterkwaliteit, bestaat er
daarom geen onenigheid. Een goede waterkwaliteit is immers een voorwaarde
voor een goed ontwikkelde watervegetatie en bijbehorende visstand.
Er zijn echter strijdpunten. Het inbrengen van materialen in het milieu bij de
hengelsport:hetgaathierbij omhetgebruikvanlood,gekleurdaas (kleurstoffen)
en meststoffen.
De vogelbescherming signaleert sterfte onder visetende vogels die haakjes
inslikken van in (teruggegooide) vis achtergebleven vishaakjes.
Waterpakt. Milieu-organisatieswerkensamenvoorenkelegrote watercomplexen
(IJsselmeer, Waddenzee, Noordzee). Hiertoe is het Waterpakt opgericht, een
federatie vandeLandelijke Vereniging totBehoud vandeWaddenzee,deStichtingWerkgroepNoordzeeendeVerenigingtotBehoudvanhetIJsselmeer.Sinds
eind 1993 bestaat er een structureel overleg van de N W S met het Waterpakt.
DeN W S heeft zich achter een actie geschaard, waarbij bezwaar werd gemaakt
tegen het voorgestelde nationale mestbeleid in verband met eutrofiëring.
Werkgroep actiefbiologischbeheer. Inditoverlegorgaan participeren ondermeer
wetenschappers, waterbeheerders en de N W S . bij projecten waar in het kader
van actief biologisch beheer de eutrofiëring van wateren wordt aangepakt, kan
dit alleen in samenwerking met de visrechthebbende(n) geschieden. De N W S
bepleit, sindseenaantalprojecten teleurstellenderesultatenhebbenvertoond(geen
ofslechtstijdelijke verbetering),terughoudendheid bijnieuwoptestartenABBprojecten. Hetisvanuit desportvisserij ongewenst omhierbij eengrote bijdrage
van de visrechthebbende te vragen - het verlenen van toestemming om hele
visstanden weg te vangen - zonder de achterliggende problemen (bijvoorbeeld
eutrofiëring vanuit de landbouw) voldoende en duurzaam op te lossen.
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4.4.2 Natuurbescherming
Actoren
- Unie van Provinciale Landschappen;
- Landschapsbeheer Nederland;
- Vereniging Natuurmonumenten in Nederland;
- Stichting Natuur en Milieu;
- Stichting Kritisch Faunabeheer;
- Wereld Natuur Fonds Nederland (WNF);
- RAVON, Stichting Amfibieën-, Reptielen- en Vissenonderzoek;
- Vogelbescherming Nederland;
- Instituut voor Natuur- en Milieu-educatie (IVN);
- Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV);
- Stichting Behoud Natuur- en Leefmilieu (SBNL);
- Vereniging Das & Boom;
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ);
- Vlinderstichting.
Overleggremia
- WerkgroepAalscholvers en visserij. Deze werkgroep is door het ministerie van
LNV ingesteld om de schade aan de visstand door aalscholvers in kaart te
brengen. In de werkgroep zijn organisaties van de visserij (Productschap voor
Vis en Visproducten, OVB, N W S ) , organisaties van de natuurbescherming
(Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland), onderzoeksinstellingen en overheden vertegenwoordigd. Deze werkgroep laat onderzoeken
welke effecten de aalscholver heeft op de visstand.
- Zalmoverleg. Het Zalmoverleg (getrokken door het ministerie van LNV en het
ministerieVerkeerenWaterstaat)houdtzichbezigmet beschermingsmaatregelen
voorriviertrekvissen,vismigratie(projecten), herintroductieverdwenen vissoorten,
etc. De NVVS, de NASO en de OVB zijn hierbij betrokken.
- Stichting Atlas Verspreiding Zoetwatervissen inNederland.Doelstelling is het
verzamelenvangegevensoverdeverspreiding vanNederlandse zoetwatervissen.
In het bestuur van de stichting zijn vertegenwoordigd de NVVS, het RAVON,
de OVB, het IBN-DLO en de Katholieke Universiteit Nijmegen.
- Proefdoelgroepenbeleid: visrechthebbenden. InhetNatuurbeleidsplan (1990)zijn
de visrechthebbenden genoemd als een van debelangrijkste doelgroepen in het
kader van het natuurbeleid. De NVVS is gekozen als doelgroep voor een proef
methetdoelgroepenbeleid. Doelgroepenbeleid dientenerzijds hetdraagvlakvoor
de uitvoering van hetnatuurbeleid en anderzijds hetnatuurvriendelijk handelen
tevergroten.Deproef duurtdriejaar.Erzijndrietrajecten uitgezet: voorlichting,
educatieenuitvoering.Devoorlichtingrichtzichopsportvissersenopkadervan
hengelsportverenigingen en federaties. In het kader van de educatie zijn vier
cursussen verzorgd in een drietal proefgebieden. In de uitvoeringsfase wordt
gewerkt aan visstandbeheerplannen met een brede doelstelling. Ook andere
partijen (waterschap,recreatieschap,natuurbeheerder) wordenhierbij betrokken.
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Hetstreveniseenzodanig visstandbeheerplan optestellendathetrechtdoetaan
alle partijen (visstandbeheer, waterbeheer en natuurbeheer). Hiertoe worden
zogenaamde integralevisstandbeheerplannen opgesteld.Zievoortshoofdstuk 5.
Hetdoelgroepenbeleid wordtvoor50%gefinancierd doordeN W S envoor50%
door het ministerie van LNV.
- Visstandbeheercommissies. Invisstandbeheercommissies kunnen vertegenwoordigers van de natuurbescherming worden uitgenodigd. Zie §5.2.
Zoweldenatuurbescherming alsdehengelsport streeft naareengoedevisbiotoop
in het water. Dit is het belangrijkste gemeenschappelijk belang. Bij het beheer
van natuurterreinen kunnen hengelsportorganisaties de natuurbeheerder
behulpzaam zijn bij deinventarisatie van de aanwezige flora en fauna enbij het
toezicht.
Conflicten
Belangenverschillen kunnen optreden op de volgende punten:
- Dematevanmenselijkingrijpen:denatuurbescherming wilinsommigegebieden
het menselijk ingrijpen beperken tot het minimaal noodzakelijke. Reguliere
sportvisserij past hier niet in.
- De samenstelling van de visstand: dit kan een strijd zijn als de sportvissers in
een bepaald water andere vissen wensen dan in de biotoop past. Bij de meeste
wateren hanteert de sportvisserij als uitgangspunt van het visstandbeheer een
evenwichtigopgebouwdevisstanddieinbalansismetde milieu-omstandigheden.
- Verstoring: zowel denatuurbescherming als demeeste sportvissers zijn gesteld
oprust aanhetwater.Denatuurbescherming zietmeestal ookdesportvissers als
een bron van onrust. In huurovereenkomsten visrecht worden soms regelingen
opgenomen, zoals een verbod op nachtvissen of een gesloten tijd van enkele
maanden ter vergroting van de rust in een natuurgebied.
- De aanleg van voorzieningen ten behoeve van de hengelsport (ontsluiting) kan
op bezwaren stuiten van de natuurbescherming.
- Bijdeaanwijzing vangebiedentotstaatsnatuurmonument. Indebeschikking tot
aanwijzing kunnen bepalingen worden opgenomen die de sportvisserij in enige
matetoestaan.Insommigegevallenechterwordtdesportvisserij volledigverboden (Zuidwest-Friesland: ondiepe delen IJsselmeerkust).
- Natuurvriendelijke oevers.Dezebredeoeversmetgeleidelijke overgangeneneen
gevarieerde oeverbegroeiing zijn veelal gunstig voordevisstandinverband met
schuil-enpaaimogelijkheden. Desportvismogelijkheden kunnenechteringevaar
komen: enerzijds door fysieke beperkingen (begroeiing lngseninhet water) en
anderzijds dewensvandenatuurbescherming omdergelijke oevers aftesluiten
voor de (sportvis)recreatie.
Oplossingen
De sportvisserij en de natuurbescherming zijn de laatstejaren meer met elkaar in
gesprek geraakt. Er is sprake van een depolarisatie van standpunten. Op nationaal
niveau werkt men goed samen (bijv. de zoetwatervissenatlas) en ook op regionaal
niveau zijn betrokkenen vaak tot het inzicht gekomen dat men elkaar nodig heeft bij alle verschillen die er zijn. Er is dan meer oog voor eikaars belangen en ruimte
om een compromis te vinden.
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4.4.3 Dierenbescherming
Actoren
- Anti Vivisectie Stichting;
- Bont voor Dieren;
- Dieren Buitenspel;
- Lekker Dier;
- Nederlandse Bond Bestrijding van Dierproeven;
- Nederlandse Vegetariërs Bond;
- Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren;
- Nederlandse Vereniging voor Veganisme;
- Stichting Kritisch Faunabeheer.
Overleggremia
Er vindt geen gestructureerd overleg plaats tussen sportvisserij en de dierenbescherming.Weltreft menelkaarbijdiscussies (oppapier,infora).Destandpunten
van beide partijen zijn sterk gepolariseerd. De N W S heeft de toenmalige staatssecretarisvanLNVin 1994latenwetendeNederlandseVerenigingtotBescherming
van Dieren inzake sportvisserij niet meer als een serieuze gesprekspartner te
beschouwen vanwege het door deze vereniging nagestreefde totaalverbod voor de
sportvisserij.
Conflicten
- Ethiek. Mag de mens voor zijn genoegen (sportvisserij) vissen. Dit betekent
andere levende wezens uit hun natuurlijke omgeving weghalen en later weer
terugzetten. Hierbij treden regelmatig verwondingen op die soms de dood van
de vis ten gevolge hebben
- Dierenleed. Kaneenvispijn lijden. Volgens desportvisserij isditzeerdevraag,
terwijl dedierenbescherming beweert dat dit zois.Wetenschappelijk bestaat er
geen consensus over devraag of vissen pijn kunnen lijden. Op initiatief van de
dierenbescherming isin 1983door deuniversiteit Utrechteen onderzoek gestart
naardepijn enangstdievissenvoelenbijhetaan-de-haak-geslagen-worden(Bos,
1987). Geconcludeerd werd, dat - onder laboratoriumomstandigheden - de vis
gedragvertoont (spuwen,kopschudden,gasbellenuitblaasafkomstig uitspuwen)
dat wijst op pijn van de laagste klasse en lijden van lichte aard (Verheijen &
Buwalda, 1988). Onderzoek van Bermond leidt tot heel andere conclusies. De
meeste diersoorten, waaronder in ieder geval de vissen, missen de neurale
structuren die een noodzakelijke en voldoende voorwaarde vormen voor het
ervarenvanleedinenigerlei vorm (Bermond,etal., 1996;Bermond, 1992).Wel
bestaaterwetenschappelijke consensusoverhetfeit datvissenstressgevoelig zijn
en langdurige stress de dood tot gevolg kan hebben.
Desportvisserij endierenbescherming staanhiertenprincipaletegenover elkaar.
DeNederlandse Vereniging totBescherming vanDieren steltzichophet strandpuntdathetgebruik vanlevend aasvis,hetgebruik vanleefnetten en rallyvissen
onmiddellijk verboden moeten worden (Timmerman, 1995).
Desportvisserij (OVB,N W S , NASO)voerteenbeleiddatgerichtisopvoorlichtingeneducatietervoorkoming/vermindering van verwonding/stress bij vissen:
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- gebruikvanruimeleefnetten (bijviswedstrijden wordtgebruikvandezenetten
meestal vereist);
- aandacht invoorlichting enjeugdopleiding voorgoedemethoden om haakje
te verwijderen;
- tegengaan van rally-vissen;
- bevordering van gebruik van alternatieven voor levend aasvis.

4.5 Water- en oeverbeheer
In principe bepalen eigenaars van water en oevers, binnen de grenzen van wet en
bestemmingsplan, inrichting, beheer en gebruik van hun gronden. Boeren zullen
daarbijinhetalgemeendeagrarischeproductievooropstellen,natuurbeheerdersjuist
de natuurwaarden. Voorzover overheden gronden in eigendom hebben, moeten zij
een meer integrale afweging maken van relevante maatschappelijke belangen, ook
al achten de meeste overheidsbeheerders zich verantwoordelijk voor een bepaalde
hoofdfunctie (waterbeheersing, natuurbescherming, defensie, recreatie e.d.).
Terrealiseringvandehoofdfunctie kunneneigenarenhungrondeninpachtofgebruik
geven aanderden.Voortskunnen zijbepaalde gebruiksvormenvoor andere functies
aan derden toestaan; zij doen dat doorgaans als er inkomsten of andere baten
tegenover staanenvoorzover datdehoofdfunctie nietindeweg staat.Het verhuren
vanvis-enlooprechtenenhetverlenenvaneenrechtvanoverpadzijndaarvangoede
voorbeelden.
Actoren
Belangrijke actorenzijn deagrarischebeheerders,deoverheidendebeheerders van
landgoederen, bossen en natuurterreinen.
- Agrarisch beheer. Het agrarisch grondbezit is doorgaans sterk versnipperd. Het
verwerven vanrecht van overpad (of looprecht) bij een groot aantal boeren met
gronden aan (openbaar) viswater vereist van hengelsportorganisaties een grote
inspanningdieooknietnodigiswaareenbeperktaantalvisplekkennabijopenbare wegen volstaat. In het geval van particulier water gaat het veelal om wielen
of (voormalige) drinkpoelen, afgesloten wateren waar een eigen visstandbeheer
mogelijk is.Omdatzulkwaterdoorgaansgeenagrarischeproductiefunctie (meer)
heeft, is het een goed uitgangspunt voor sportvisorganisaties om het visrecht te
verwerven en looprechten te regelen.
- Overheden. Hier wordt de rol van de overheid als water- en oeverbeheerder
besproken. De rol van de overheid als publiekrechterlijke organisatie staat
beschreven in §4.6.Veelwateren worden door overhedenbeheerd.Grote sloten,
beken,vaartenenkanalenzijn meestalbijwaterschappenineigendomenbeheer.
Debelangrijkste vaarwegen en de grote wateren zijn eigendom van het Rijk en
inbeheer van Rijkswaterstaat. Kleinere vaarwegen en watergangen zijn vaakin
eigendomenbeheerbijwaterschappen.Waterschappen stellenindekeurofwaterschapsverordening eisenaanhetprofiel enhetonderhoud vanparticulierewateren,
voorzover deze een functie hebben voor de afwatering. Gemeenten bezitten en
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beheren veel stadswateren. De meeste watergangen zijn gedimensioneerd ten
behoeve van scheepvaartverkeer, seizoens- en piekneerslagwaterafvoer en
wateraanvoer. Ook het beheer (baggeren, maaien) is hier op afgestemd.
Waterschappen enRijkswaterstaat beheren dewaterkwantiteit en waterkwaliteit
binnenhunbeheergebied.Hetwaterkwantiteits-en-kwaliteitsbeheerhebbeneen
grote invloed op het visstandbeheer. Hierbij bestaan belangrijke knelpunten.
Uitgebreide informatie hierover staat in hoofdstuk 5.
Demeestepublieke waterbeheerders zijn genegen devisrechten vande wateren
ineigendomteverhuren.BijhetRijk geldthierbij hetbeleiddatdeaalvisrechten
aan de beroepsvisserij en de schubvis-visrechten aan de sportvisserij worden
verhuurd(NotitieBeleidBeroepsvisserij, 1991).InhetIJsselmeerkandesportvisserij alleen op vergunning vissen. Alle visrechten worden hier verhuurd aan de
beroepsvisserij. Wel is de 'vrije hengel' ook toegestaan op het IJsselmeer. Op
ditmomentis53%vanhetRijksbinnenwater gesplitstverhuurd.Deverwachting
isdatditdekomendejaren niet sterk zaltoenemen.Vrijkomende visrechten van
wateren van (boven)regionaal belang zullenworden verhuurd aanfederaties van
hengelsportverenigingen (schubvis-visrecht).Voordezewaterenishetministerie
van LNV voornemens in de huurovereenkomst deelname aan een visstandbeheercommissie verplichttestellen.Dehuurprijs vanrijksbinnenwater (schubvisvisrecht) wordt vastgesteld opƒ 1,= perhectareperjaar enƒ 10,=per kilometer
oeverlengteperjaar meteenminimum vanƒ50,=perjaar.Dezeprijzen worden
aangepast naarratovandeindex voor degezinsconsumptie (1989=100) (Notitie
Beleid Beroepsbinnenvisserij, 1991).
Beheerdersvanlandgoederen, bossenennatuurterreinen. Eenontwikkeling naar
'integraal beheer' heeft zichbij bossen en defensieterreinen nog eerder voorgedaan danbij wateren.Vooral vanaf deeeuwwisseling werden duinen,heiden en
andere 'woeste gronden' ontgonnen voor landbouw, bebost voor houtproductie
ofingebruikgenomenalsoefenterreinen. RonddeTweedeWereldoorlog ontstond
belangstelling voornatuurbehoud,terwijl laterdoordemijnsluiting deperspectievenvoorhoutproductieverminderde.Sindsdeagrarische productie-overschotten
bestaatergeen drukmeerstaatopontginningen ensindsheteindevandeKoude
Oorlog zijn oefenterreinen ter discussie zijn gekomen.
In het kader van deze trends hebben de ministeries van Defensie en Landbouw,
provincies en gemeenten het beheer van hun gebieden gericht op een bredere
integratievanmaatschappelijke functies. Hetaccentlagdaarbij vooralopnatuurwaarden en openluchtrecreatie, waarbij in natuur- en recreatiegebieden zelfs
sprakeisvaneenhoofdfunctie, waarvoorooknieuwegrondenwerden verworven.
Watrecreatiebetreft, laghet accent echter steeds op(gratis) voorzieningen voor
recreatievormen met eenbrede participatie, vooral openstelling voor wandelen,
verbetering van fietspaden, maar ook wel ruiterpaden. Net als voorjagen, was
voor sportvissen het beleid soms terughoudender.
Een aantalrecreatieschappen hebbenhun(niet-openbarevaar-)wateren opengesteld
voor de vrije hengel. Voorts worden de visrechten verhuurd aan hengelsportverenigingen.Doordatderecreatieschappen intoenemendemateonder financiële
druk staan, worden de onderhandelingen over de verhuur van visrechten
moeilijker.
Watgoldvoorpublieketerreinbeheerders, straaldevooreendeelafopparticuliere
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eigenarenvanlandgoederen,bossen,heideterreinen endergelijke. Zolanghetbezit
van zulke terreinen vooral in handen was van adellijke of gegoede geslachten,
fungeerde dat primair voor de particuliere recreatie van familie en kennissen.
Geleidelijk moestmenechtermeerrekeninghoudenmetpubliekefuncties. Deels
heeft men deexploitatie gecommercialiseerd, deels heeft men gebruik gemaakt
van overheidssubsidies waarbij openstelling een subsidievoorwaarde was. Een
belangrijk verschilmetpubliekebeheerdersbleefeenpositieverehoudingtegenover jacht, soms ook tegenover sportvissen.
Voorzeerveelfamilies werdechterprivébezitvanlandgoederen,bossen,heideterreinen e.d. een te zware last.Dan maakte men vaak gebruik van het aanbod van
publiekeofparticuliereinstellingen omhunbezitovertenemen.Ookalshetging
omparticuliereorganisaties zoalsNatuurmonumenten ofProvincialeLandschappen,danrichttenzij zichtoch sterkoppubliekefuncties, alofnietonderinvloed
van subsidievoorwaarden die overheden hen stelden.
Uit onderzoek van Bosman (1994) blijkt, dat natuurbeschermingsgorganisaties
vaak zelf bepalen of in een gebied gevist mag worden of niet.
Functietoekenningen vanprovincie of regionale waterbeheerder hebben weinig
invloed op deze beslissingen. Er zijn grote verschillen in de wijze waarop
natuurbeschermingsorganisaties de sportvisserij tegemoet treden. Sommige
organisaties hebben een beleid om de verhuur van visrechten waar mogelijk af
tebouwen.Anderezienjuistkanseninoverlegensamenwerkingmetsportvissersorganisaties.
Conflicten
Strijdpunten dietussenenerzijds debeheerdersvanlandgoederen,bossenennatuurterreinen en anderzijds sportvissersorganisaties spelen, zijn:
- De vraag of sportvisserij verstorend werkt op de rust in de natuur. Verstoren
vissers denatuur of dragen vissers, alsrustzoekers,juist bij aan derust doordat
zij tijdens hun aanwezigheid toezicht uitoefenen en eventuele andere
storingsbronnen verhinderen. In huurovereenkomsten visrecht worden soms
regelingen opgenomen, zoals verbod op nachtvissen en een gesloten tijd van
enkele maanden per jaar ter verhoging van de rust in het natuurgebied. Ook
worden soms beperkingen aangebracht in het verlenen van looprechten.
Staatsbosbeheer verleent in sommige delen vanhet rivierengebied slechts recht
van overpad aan deleden van delocalehengelsportverenging(en). Andere grote
terreinbeheerders,zoalsNatuurmonumenten, verlenenvrijwel nooiteenrechtvan
overpad aan sportvissers.
- Ook speelt soms de vraag of in bepaalde gebieden waar de beheerder heeft
gekozen voor een spontane natuurontwikkeling demens nog wel mag ingrijpen
inhetnatuurlijk ecosysteemdoorhetwegnemenvanvis(enhetvoeren,uitzetten
van vis,etc). In zulke gevallen kan het terreinbeheer op gespannen voet staan
methetvisstandbeheer.Zeerscherpgeformuleerd staatditverwoordineenartikel
inArgus(Nie,1987):visstandbeheerisnietsandersdanfaunavervalsing enniet
verenigbaarmetnatuurbescherming. Delaatstejaren zijn detegenstellingen op
ditpunttussenterreinbeheerdersennatuurbescherming enerzijds en sportvisserij
anderzijds verminderd. Partijen trachten nu veelal in overleg te komen tot een
goedeoplossing diedebelangen vanbeidepartijen rechtdoet.Zokomennatuurbeheerder en visrechthebbenden in soms beperkingen overeen ten aanzien van
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het visstandbeheer: bijvoorbeeld beperkingen bij het uitzetten van vis (geen
exoten).Een knelpunt in de ogen van de sportvisserij is dat de terreinbeherende
natuurbescherming somsweinigkennisheeft vandevis(stand)enhetnatuurbeheer
onvoldoende afstemt op vissen. Dientengevolge zou er in natuurgebieden veel
vissterfte voorkomen (mededeling Dekker, 1996).
- Een ander strijdpunt zijn de natuurvriendelijke oevers; zie §4.4.2.
Zowel de natuurbescherming als de hengelsport streeft naar een goede visbiotoop
in het water. Dit is het belangrijkste gemeenschappelijk belang.
Bijhetbeheervannatuurterreinenkunnenhengelsportorganisaties denatuurbeheerder
behulpzaam zijn bij de inventarisatie van de aanwezige flora en fauna en bij het
toezicht.
Belangenverschillen kunnen optreden op de volgende punten:
- de mate van menselijk ingrijpen;
- de samenstelling van de visstand;
- verstoring;
- de aanleg van voorzieningen ten behoeve van de hengelsport.
Zie voor een meer uitgebreide beschrijving van deze punten §4.4.2.
Knelpunten
De toegankelijkheid van wateren waar het visrecht is verhuurd vormt soms een
probleem. Dit geldt met name wanneer de wateren wel in eigendom zijn van de
verhuurder vanhetvisrecht,maardeoeversniet.Indatgevalmoetendelooprechten
apart worden geregeld.Een veel voorkomend probleem is,datopplaatsen waar het
istoegestaandeoevertebetreden,erbelangrijke barrièreszijn,zodaterindepraktijk
geenofweiniggebruikvanhetlooprechtwordtgemaakt.Veelvoorkomendebarrières
zijn:
- grote afstand tot de openbare weg;
- ontbreken van recht van overpad;
- slechte begaanbaarheid paden naar oever;
- zodanige oever- en onderwaterbegroeiing dat vissen bemoeilijkt wordt.
In sommige gevallen is grootschalig terreinbezit in eigendom van commerciële
uitbaters van recreatie en toerisme.Een voorbeeld is Aqua Terra.Bij de overdracht
van de Maasplassen van de provincie Limburg naar Aqua Terra heeft Aqua Terra
eenrekening vanƒ 300.000,=perjaar gepresenteerd voorhetgehelegebied. Hierbij
gaathetnietomdevisrechten (dehuurovereenkomsten zijnbijdeeigendomsovergang
automatisch meegegaan), maar omde looprechten. In tegenstelling tot de huurprijs
voor devisrechten, waarbij de Kamer voor deBinnenvisserij dezetoetst (zie §3.3),
is de huurpijs van looprechten vrij. Dit bedrag van ƒ 300.000 is gebaseerd op een
bijdrage van ƒ 10,= per lid van alle Limburgse HSV's. De SSL (samenwerkende
sportvisserij Limburg) vond ditbedrag te hoog en liet deWerkgroep Recreatie van
de LUW een onderzoek uitvoeren naar de betekenis en het gebruik van de
Maasplassen door de sportvisserij.
Uitditonderzoekkwamnaarvoren,dathetaantalLimburgsesportvissersopdeMaasplassen 10.000bedraagt(eenderdevandeveronderstellingvanAquaTerra). Kijkend
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naar de beheerslasten van Aqua Terra en het totale gebruik, dan is na volledige
inrichting eenjaarlijks bedrag van ƒ 20,= tot ƒ 25,= per sportvisser reëel.
Mede naar aanleiding van dit onderzoek is besloten de prijs van de looprechtvergunning op ƒ 15,= per sportvisser perjaar vast te stellen, dus totaal ƒ 150.000.
Indetoekomstkanditbedragwordenverhoogdnahetgereedkomen vandevolledige
inrichting van de plassen (Bakker, 1988). Soortgelijke problemen kunnen ook
ontstaan met recreatieschappen, nu deze organisaties in toenemende mate kostendekkend moeten werken.

4.6 Overheid
Algemeen
Inprincipeintegrerenoverhedenmaatschappelijke functies uiteenoogpuntvan 'algemeenbelang'.Binnen deoverheidiserechtereengeografische differentiatie (EuropeseUnie,Rijk,Provincie,Gemeente)enzijn erdifferentiaties naarbeleidssectoren,
dieelkhet 'algemeen belang' moeten toepassen ophunwerkgebied. Op rijksniveau
is het beleid ten aanzien van sportvisserij lange tijd organisatorisch gekoppeld aan
deberoepsbinnenvisserij binnendeLNV-directieVisserijen, maarsindsdejaren '80
opgenomen in de beleidssector Openluchtrecreatie (nu directie Groene Ruimte en
Recreatie). Het integrale karakter van overheidsbeleid dwingt echter ook rekening
tehoudenmetalgemenebelangenzoalsdievanuitanderesectorenwordenbehartigd,
waaronder milieukwaliteiten, natuurwaarden, waterbeheersing, productiemogelijkheden.
Het openluchtrecreatie-beleid isgebaseerd opeentweetal hoofddoelstellingen. Ten
eerste wordt gestreefd naar recreatiemogelijkheden die voldoen aan wensen,
voorkeuren eneigen mogelijkheden vanrecreanten. Vanhieruit gezien worden alle
recreatievormen gestimuleerd, inclusief sportvissen, tenzij ernstige ethische of
praktischebezwarenzichhiertegenverzetten.Aandeanderekantkande zelfregulatie
via vergunningen en sportvisakten aanleiding zijn tot terughoudendheid met
overheidsingrepen.Eentweedehoofddoelstelling vanopenluchtrecreatiebeleid heeft
betrekking ophetinpassen vanrecreatieinalgemenerandvoorwaarden enin andere
maatschappelijke functies. Daarmee is integratie met andere sectoren al gegeven.
Inpassing heeft enerzijds een positief gezicht: het 'meeliften' met mogelijkheden
die vanuit andere sectoren al zijn of worden gerealiseerd: natuurgebieden, vaar- en
afvoerwater, zand-, grind- en kleiwinning, houtproductie enzovoorts. In een meer
negatieve zin betekent inpassing in andere sectoren ook het zodanig zoneren of
inperken vanrecreatief gebruik dat aan andere belangen geen onevenredige schade
wordt berokkend.
Tot in dejaren vijftig is het visserijbeleid vooral gericht op deberoepsvisserij. Dat
was ook aanleiding om het beleid te voeren vanuit de directie Visserijen, totdat in
binnenwateren hetsportvissendeberoepsvisserij overvleugelde.Voortswarenerook
welrecreatieschappen dievoorzieningen troffen voor sportvissen inde zandplassen
en grindgaten diezij voorrecreatie inrichtten. Ookwerd enige druk uitgeoefend op
Rijkswaterstaat en op waterschappen om sportvissen in hun wateren mogelijk te
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maken en te houden. In natuurgebieden was men op dit punt duidelijk
terughoudender.
De(ruimtelijke) planningvoorsportvissen slootmethodisch duidelijk aanopdievoor
andererecreatievormen.Veelaandachtwaservoorbereikbaarheid van vismogelijkheden (en voor beperking van hetrecreatief verkeer) door normafstanden te hanteren
bij het signaleren van tekorten en het stimuleren van nieuwe lokaties voor het
hengelen.Zoalsbijandererecreatievormen,werdookaandachtbesteedaancapaciteit,
zowel wegens mogelijke hinder van vissers onderling (sociale capaciteit) als voor
schade aan natuur en milieu. Dat laatste verklaart deels de terughoudendheid in
natuurgebieden. De capaciteit van lokale viswateren werd echter geacht goeddeels
zichzelfteregelenviavergunningenaanhengelsportverenigingen, hoewelderegeling
van deGroteVergunning en vooral die vandevrije hengel zo'n zelfregulatie nogal
kunnen doorkruisen. Zulke regelingen werden echter in het belang geacht van een
brede toegankelijkheid van het sportvissen als vorm van (semi)publieke recreatie.
Opnationaleschaallekenergeenurgentebereikbaarheids-en capaciteitsproblemen,
geziendegroteoppervlaktenbevisbarewaterenvooreentochbeperktegroephengelaars.Watersportenrecreatieinbos-ennatuurgebiedenleken,zekerindieopzichten,
een hogere prioriteit te verdienen. Wel onderkende men, dat in regio's op droge
zandgronden ookvoorhetsportvissenbehoefte konbestaanaanextra mogelijkheden.
Taken Rijksoverheid voor de sportvisserij
DeRijksoverheid hadtothalverwege dejaren tachtigbelangrijke verantwoordelijkheden voor debeleidsvoorbereiding, -vorming en -uitvoering metbetrekking totde
sportvisserij (Heroverweging instrumentarium binnenvisserij, 1987). De afdeling
sportvisserij vandeDirectieOpenluchtrecreatiehadindertijd ondermeer devolgende
taken:
- analyseren van nationale en internationale ontwikkelingen;
- behandelen van vraagstukken op het gebied van de sportvisserij;
- geven van objectgerichte voorlichting inzake beheer van visstanden;
- behandelen van vraagstukken met betrekking tot de kwaliteit van viswateren;
- inbrengen van sportvisserijbelangen bij de behandeling van vraagstukken met
betrekking tot de kwaliteit van visstanden;
- geven van adviezen ten behoeve van de uitgifte der visrechten;
Daarnaastwarenerbij deconsulentschappen Openluchtrecreatie indeprovincies 11
visserijkundig ambtenaren actief. Deze waren belast met verschillende
aangelegenheden betreffende de sportvisserij.
Sinds 1984 zijn veel rijkstaken ten aanzien van de sportvisserij geprivatiseerd. Bij
hetministerie vanLNVishet aantal formatieplaatsen afgenomen van 18(1984)tot
minderdan 1 (1995)bijdedirectieGroeneRuimteenRecreatie.Deresterendetaken
zijn debeleidsvoorbereiding endebeleidsvorming ten aanzien van de sportvisserij.
De N W S beschikt voor aangesloten verenigingen over regio-adviseurs. Deze
adviseurs hebben een deel van de ondersteunende taken van de visserijkundig
ambtenarenovergenomen.Ookvooreenvoudigevragenenproblemenophetgebied
van water- en visstandbeheer kunnen NVVS-verenigingen bij de regio-adviseurs
terecht.Nietbij deNVVSaangesloten verenigingen kunnen voorondersteuningeen
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beroepdoenopdeOVB.Isonderzoek vandevisstandenhetviswater noodzakelijk
of ismeer specialistische ondersteuning nodig, dan kunnen alle visrechthebbenden
deOVBinschakelen voorhetuitvoeren vanvisserijkundig onderzoek.Inmiddels heeft
de OVB meer dan 300 van dergelijke onderzoeken uitgevoerd. Het ministerie van
LNV stelde voor de regio-adviseurs financiële middelen beschikbaar. Inmiddels is
deze ondersteuning gestopt.
In de Nota Kiezen voor Recreatie (Beleidsnota Openluchtrecreatie, 1991) stelt de
overheid zich ondermeer ten doel voor de sportvisserij:
- Ecologisch herstel van wateren. Dit doel wordt verwezenlijkt via het milieu-,
natuur- en waterhuishoudingsbeleid.
- Verbetering van beheer van viswater en visstand.
- Uitgifte van Staatsvisrechten. In de Staatsbinnenwateren heeft de sportvisserij
prioriteitmetinachtneming vandebelangenvandeberoepsvisserij.Ditgeldtniet
voor het IJsselmeer. In Staatsbinnenwateren wordt het schubvis-visrecht aan
organisaties vansportvissers verhuurdenophetIJsselmeer wordendezeorganisaties gemachtigd vergunningen uit te geven.
- Verbeteringvandeafstemming tussen sportvisserij-,beroepsvisserij-,natuur-en
milieubelangen.Ditkandoorzoneringsmaatregelen. Ookwordtonderzoekgeëntameerd naar de verstoringseffecten van recreatie (inclusief sportvisserij) op de
natuur.
- Verbetering vandebeeldvorming vandesportvisserij.Ditwordtondersteunddoor
voorlichting en educatie. Hierbij wordt aandacht besteed aan het welzijn van
dieren en het voorkomen van dierenleed.
- Vergroting van de verkoop van sportvisakten.
Waterschapsbesturen
Waterschappen wordenbestuurddoorhet algemeen bestuur dat (aldanniet getrapt)
wordtgekozendoorvertegenwoordigers vanhetgebouwdeenongebouwdeeigendom
en van de bewoners in een gebied. De besturen van veel waterschappen hebben
vanouds een sterk agrarische inslag, maar dat is aan verandering onderhevig. Sinds
kortproberenniet-agrarische organisaties vertegenwoordigers gekozentekrijgen in
de waterschappen. Metname denatuur- enmilieubeweging heeft hierbij successen
geboekt. De sportvisserij is er nog niet in geslaagd vertegenwoordigers vanuit de
sportvisserij gekozen te krijgen.
Overleg overheid en sportvisserij
Per 1-1-1997 zijn de Raad voor de Binnenvisserij, de Raad voor het Natuurbeheer
endeRaadvoordeOpenluchtrecreatie opgeheven.DeopdezedatumopgerichteRaad
voor het Landelijke Gebied neemt de taken van dezeraden over (zie §4.2en §4.3).
De landelijke koepels proberen ook op andere manieren hun belangen bij de
Rijksoverheid te behartigen. Bij sommige procedures zijn er mogelijkheden tot
inspraak (bijv. bij Planologische Kernbeslissingen). Ookwordterbij deminister en
bijkamerledengelobbyd.Meerinformatie hierover staatinhetrapport van Breedijk
(1997).
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De sportvisserij wordt bij provinciale en waterschapsplanvorming soms in een
vroegtijdig stadium betrokken. Voor waterhuishoudingsplannen zijn er soms
klankbordgroepen waarindevisrechthebbenden zinvertegenwoordigd, bijvoorbeeld
doorderegio-adviseur vandeN W S ofdevoorzitter vandecommissie visstandbeheervaneenhengelsportfederatie. DeOVBwordtingeschakeld voordebeoordeling
van concept-plannen op het gebied van het waterbeheer. Voorts wordt door de
sportvisserij veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot inspraak en
bezwaar. In de praktijk is echter gebleken, dat inspraak en bezwaren veel minder
effectief zijn dan betrokkenheid bij de planvorming voor het ontwerp-besluit.
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5 Uitvoering van waterbeheer en visstandbeheer

Indithoofdstuk wordtingegaanopdeinvloedvanhetwaterbeheer ophetvisstandbeheer. In §5.1 komt het waterbeheer aan de orde. In §5.2 het visstandbeheer.

5.1 Waterbeheer
Invloed op de visstand
Het waterbeheer heeft grote invloed op de ecologische situatie van een water en
daarmee op de visstand. In het verleden zijn door waterbeheerders ingrijpende
maatregelen uitgevoerd. Op het gebied van de waterkwantiteit zijn daardoor
belangrijke knelpunten ontstaan:
- Kanalisatieenverstuwing vanrivieren enbekenendaardoorhetverdwijnen van
leefgebieden van stroomminnende vissoorten.
- Stringent peilbeheer met soms een hoger zomerpeil en een lager winterpeil.
Hierdoor ontstaat een grotere wintersterfte en verdwijnen door het voorkomen
van inundaties paai- en schuilgebieden.
- Inlaat gebiedsvreemd water. Hierdoor wordt water van vaak mindere kwaliteit
ingelaten met negatieve gevolgen voor de visstand.
- Toepassing rigoureuze onderhoudstechnieken ofjuist het achterwege laten van
baggerwerkzaamheden.
Dezemaatregelenhebbensomsdesastreusopdevisstanduitgewerkt:verliesaanpaaienopgroeigebied, verminderen of verdwijnen vanmigratiemogelijkheden, nadelige
effecten opdewaterkwaliteit.Tegenwoordig zijn waterbeheerders zichmeerbewust
vanhun verantwoordelijkheid voor deecologische waarden inhunbeheergebied en
deeffecten vanhetbeheer enonderhoud opdezewaarden.Daarmee samenhangend
valteentoenameteconstateren vanactiviteiten vanwaterbeheerders diegericht zijn
ophetvergrotenvandeecologischewaarden.Hierbij gaathetom natuurvriendelijke
oevers,hermeandering vanbeken,aanleg vanvistrappen, voorkomen vaninlaatvan
gebiedsvreemdwater,aangepastmaaibeheerenaangepaststuw-ensluisbeheer.Deze
maatregelen kunnen directe consequenties hebben voor de visstand.
Vanbelang isdatover degenoemdemaatregelen nietdevisrechthebbende,maar de
waterbeheerder beslist.Derelatietussenvisrechthebbende enwaterbeheerder iseen
'opverzoek'-relatie.Visrechthebbenden kunnenwaterkwantiteitsbeheerders verzoeken
ombij inrichting, onderhoud, spuien, waterinlaat enpeilbeheer rekening te houden
met hun belangen. Daartegenover kunnen de visrechthebbenden de waterbeheerder
van dienst zijn door:
- monitoring van de visstand;
- monitoring van enkele gegevens omtrent de waterkwaliteit;
- leveren van kennis met betrekking tot (het beheer van) de visstand;
- leveren van een bijdrage aan het waterbeheer door het wegvangen of uitzetten
van vis;
- de 'ogen-en-oren'-functie die de sportvissers langs de waterkant vervullen.
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Op het gebied van de waterkwaliteit zijn enkele belangrijke knelpunten:
- achteruitgang vandiversevissoorten (zoalssnoek,zeeltenruisvoorn)tengevolge
van eutrofiëring;
- ongewensteuitbreidingvandiversewitvissoorten (verbraseming)doorhetverdwijnen van roofvissoorten (snoek);
- verminderde voortplantingsmogelijkheden;
- vissterfte envisziekten doorzuurstoftekorten tengevolgevanalgenbloei,kroos,
riooloverstörten, parasieten en (illegale) lozingen;
- verontreinigde waterbodems (inclusief baggerproblematiek);
- verminderdeconsumptiewaarde vandevisdooraccumulatievangiftige engeuren smaakbedervende stoffen.
Dedoelstellingen vanhetwaterkwaliteitsbeheer isniet overal voldoende afgestemd
op het visstandbeheer. De kwaliteitsdoelstellingen 'Water voor zalmachtigen' en
'Water voor karperachtigen' zijn slechts van toepassing op wateren waaraan de
provincie dezekwaliteitsdoelstelling heeft toegekend. Deze kwaliteitseisen houden
onvoldoende rekening met de eisen die de vissen inhun verschillende levensstadia
aanhunbiotoopstellen.Metanderewoorden:waterdatvoldoetaandekwaliteitseisen
voor zalmachtigen is niet bij voorbaat geschikt voor de zalmachtigen. De
kwaliteitseisen aanwater voorkarperachtigen wijken slechtsin geringemate afvan
deeisen aandealgemene milieukwaliteit. Dezeeisen houden er geenrekening mee
dat dekarperachtigen verschillende eisen aan hunleefomgeving stellen.Er bestaan
geen landelijke kwaliteitseisen voor water voor snoek, terwijl deze roofvissoort
karakteristiekisvoorhelder,plantenrijk stilstaand waterenbij eutrofiëring alseerste
verdwijnt. Wel heeft deprovincie Overijssel (Klein Breteler, 1989) kwaliteitseisen
ontwikkeld voor ondermeer 'snoek-zeeltwater' en 'baars-blankvoomwater'.
Dewaterkwaliteit wordtookbeïnvloed doorhetvisstandbeheer. Een goede roofvisstandbeïnvloedtdewaterkwaliteitmeestalpositief,evenalsbeheermaatregelen gericht
op het wegnemen van overvloedige standen aan karper en witvis. Deze laatste
maatregel isniet altijd effectief. Dezebeheermaatregelen worden vaak toegepast in
'actief biologisch beheer'-projecten. Het uitzetten van karpers in hoge dichtheden
leidtechterdoortroebelingvanhetwatertoteenverslechtering vandewaterkwaliteit.
Het waterbeheer is dus van doorslaggevende invloed op devisstand. Bij het beheer
vandevisstandmoethierrekeningmeewordengehouden.Devisrechthebbendekan
zijndoelstellingen slechtsverwezenlijken binnenderuimtediehetwaterbeheerbiedt.
Organisatie vanhet waterbeheer
Bij het (integrale) waterbeheer worden een groot aantal functionele samenhangen
in het oog gehouden. Hierbij gaat het om de belangen veiligheid, drinkwatervoorziening,landbouw,bebouwing,elektriciteitsvoorziening, industrie, scheepvaart,
visserij, waterrecreatie, natuur, landschap en aquatische en terrestrische
levensgemeenschappen. Voortsiserdesamenhangbinnendewatersystemen: tussen
oppervlaktewater en grondwater en tussen water, waterbodem, oevers, technische
infrastructuur en de biologische component. Daarnaast zijn er interne functionele
samenhangen (relaties tussen kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van grond- en
oppervlaktewater) enexternefunctionele samenhangen, derelatiestussen waterbeheer
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en andere beleidsterreinen, zoals milieubeheer, ruimtelijke ordening, natuurbeheer
en visstandbeheer.
Bij integraal waterbeheer is samenwerking noodzakelijk tussen waterbeheerders
onderling en tussen waterbeheerders en andere bij het waterbeheer betrokken
instanties.IndeDerdeNotaWaterhuishouding wordtgestreefd naardevormingvan
waterschappen per waterstaatkundige eenheid en het zoveel mogelijk in één hand
brengenvankwantiteitsbeheer,kwaliteitsbeheerenvaarwegbeheer.Momenteelwordt
gewerkt aan de totstandkoming van de Vierde Nota Waterhuishouding die naar
verwachting in 1998verschijnt. Hoofdlijnen van deze nieuwe nota zijn zoals het er
nunaaruitziet:versterking vandeuitvoering vanhethuidigebeleid,verbreding van
het integrale karakter en integratie van het waterbeheer in de samenleving.
Verantwoordelijkewaterbeheerders
- Rijk.Waterbeheer Rijkswateren, kwaliteitsbeheer grondwater, oppertoezicht op
taakuitvoering van provincies, opstellen Nota Waterhuishouding.
- Provincie. Kwantiteitsbeheer grondwater; reglementering en toezicht op waterschappen en zuiveringschappen; opstellen provinciaal waterhuishoudingsplan.
- Waterschap. Kwantiteitsbeheer oppervlaktewateren.
- Zuiveringschap. Kwaliteitsbeheer oppervlaktewateren.

5.2 Visstandbeheer
Algemene Omschrijving
Visstandbeheer wordt gedefinieerd als 'het stelselmatig geheel van activiteiten en
maatregelen dateropisgericht,binnendemogelijkheden dieeenbepaaldwaterbiedt,
een visstand te handhaven of tot stand te brengen die zoveel mogelijk voldoet aan
bepaalde wensen'. De mogelijkheden die een bepaald water biedt is natuurlijk
afhankelijk van de waterkwantiteit en -kwaliteit, de inrichting van de oevers en
omgeving en de ecologische potenties. Visstandbeheer voor de (sport)visserij is
uiteraard gericht opdewensen vandevisrechthebbende(n) (Visstandbeheer, 1989).
Het visstandbeheer wordt gevoerd door de rechthebbende(n) van een viswater. De
rechthebbende is meestal de eigenaar van een water of de eigenaar van een oud
zakelijk visrecht of de huurder van dit visrecht (zie §3.3). De belangrijkste
maatregelen van het visstandbeheer zijn:
- monitoring van de milieufactoren (visstand, de water- en oeverplanten en de
waterkwaliteit);
- wegnemen van vis;
- uitzetten van vis;
- verlenen van vergunning aan derden om vis weg te nemen onder bepaalde
voorwaardenenbeperkingen (geslotentijd, gebruikvanaassoorten,vistechnieken,
etc).
De visrechthebbende van openbare vaarwateren heeft geen zeggenschap over het
wegnemen van vis door de vrije hengel. Deze kan niet door de visrechthebbende
worden beperkt in zijn mogelijkheden tot het vangen van vis.Natuurlijk gelden er
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welzeerveelwettelijkebeperkingen tenaanzien vandevrijehengel.Overigens lijkt
deinvloed van de vrije hengel op de visstand van demeeste openbare vaarwateren
zeer gering.
Visstandbeheerisvanuitbiotoopherstelgerichtopeengoedevisstandvaneenwater.
Het visstandbeheer heeft hierbij te maken met de randvoorwaarden van het waterkwaliteits-enhetwaterkwantiteitsbeheer. Dezezijnvangroteinvloedopdevisstand.
Hierop heeft de visrechthebbende geen directe invloed, tenzij de visrechthebbende
ook eigenaar van het viswater is. Een goed visstandbeheer houdt rekening met de
overigegebruiksmogelijkheden vanhet(vis)water.Ditintegralevisstandbeheerhoudt
rekening met aspecten en doelstellingen van natuurbeheer en waterbeheer.
Somskiezenvisstandbeheerders ervooreensportvisserij-ontwikkelingsvisie te(laten)
ontwikkelen. In een sportvisserij-ontwikkelingsvisie wordt voor een relatief groot
gebied een plan ontwikkeld dat wordt gedragen door de visrechthebbende hengelsportorganisaties en hen in staat stelt de sportvisserijbelangen op deze wateren te
behartigen.
Ontwikkeling visstandbeheer
Denkenovervisstandbeheer voordesportvisserij isindejarenzeventigvandegrond
gekomen. In deze periode kreeg sportvisserij in binnenwateren de prioriteit boven
deberoepsbinnenvisserij.Eindjaren zeventig starttedeeducatievevoorlichting over
visstandbeheer. DeOVBheeft sindsdietijd een omvangrijk cursusprogramma voor
visstandbeheerdersopgebouwd.Aanenkelevandezecursussenwordtsinds eindjaren
tachtig ookmeegewerkt doordeN W S . Inmiddelshebbenmeerdan2.000personen
éénofmeerOVB-cursussen gevolgd.Hetbetreft hierintotaalmeerdandehelft van
deca.700viswaterbeherendehengelsport-organisaties.Schriftelijke voorlichtingover
visstandbeheer wordt door de N W S verzorgd in het blad NWS-contact en door
de OVB in het OVB-bericht. Daarnaast wordt voorlichting gegeven via
voorlichtingsavonden en brochures.
Halverwege dejaren tachtig zettehetbrede integrale milieubeleid in.Ditleidde tot
nota'salshetNatuurbeleidsplan (NBP)endeDerdeNotaWaterhuishouding.Hierna
moest de sectorale kijk breder worden. Een brede deskundigheid van de
visrechthebbenden wasnoodzakelijk. Alsknelpuntkwameindjaren '80,beginjaren
'90 naar voren decommunicatie tussen de waterbeheerder en de visrechthebbende.
Integraal visstandbeheer
Sindsde3eNotaWaterhuishouding ishetwaterbeheer meer integraal dan sectoraal
vanaard.Hetwaterbeheer wordtgerichtvanuithetperspectief vandewatersysteembenadering,waarbij wordtuitgegaanvandesamenhangbinnendewaterhuishouding
en tussen de waterhuishouding en zijn omgeving. Voor de waterbeheerder die een
integraal beheer voert is het van belang dat de visstandrechthebbende bij het
visstandbeheer ook rekening houdt met de samenhang met zijn omgeving. Hiertoe
is een integraal visstandbeheer noodzakelijk.
Integraal visstandbeheer wordt in de (ambtelijke) Nota Integraal Visstandbeheer
(1995) als volgt gedefinieerd: de onderlinge afstemming van alle ingrepen ineen
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aquatisch ecosysteem en het totaalpakket van regelgeving betreffende visserijactiviteiten, met als doeldesamenstelling, opbouwen omvangvanvisbestanden in
een vooraf vastgestelde richting te beïnvloeden, daarbij rekening houdend met de
overigefuncties van het betreffende ecosysteem.
Integraal visstandbeheer, als onderdeel van integraal waterbeheer, impliceert een
zoeken naar de balans tussen gebruiks- en systeemdoelen, opdat zowel voor de
visserij als voor het ecosysteem sprake is van duurzame ontwikkeling.
De gebruiksdoelstellingen worden bereikt door:
- het reguleren van de visserij-activiteiten;
- hetbevorderenvaneenoptimaalaquatischecosysteem,oftewel hetregulerenvan
alle activiteiten (naast visserij) die de visbestanden als vernieuwbare hulpbron
beïnvloeden.
De systeemdoelstellingen worden bereikt door het verkleinen van de effecten van
visserij-activiteiten (andersdanhetwegvangen vandedoelsoorten)ophet aquatisch
ecosysteem, opdat behoud van ecologische waarden zoveel mogelijk wordt
gewaarborgd.
Instrumenten in het kader van integraal visstandbeheer zijn:
- vangstbeperkingen;
- inzetbeperking (reguleren van de visserij-inspanning);
- technischemaatregelen (maaswijdten, minimummaten,eisenaanvistuig,gesloten
tijden en gebieden);
- uitzetten van vis en uitdunnen van visbestanden;
- inrichtingsmaatregelen (bijvoorbeeld vistrappen).
Het rijksbeleid is gericht op een verschuiving van het visstandbeheer van een
sectoraal beheer naar een meer integraal beheer. Ditkan worden bevorderd door in
huurovereenkomsten vanstaatswateren deverplichting optenementothet instellen
vanenhetmeewerken aanvisstandbeheercommissies. Indezecommissies wordteen
adviseur namens het natuurbeheer en het waterbeheer noodzakelijk geacht.
Visstandbeheercommissie
Het visstandbeheer van een afgesloten water met één visrechthebbende is relatief
eenvoudig. De visrechthebbende heeft niet te maken met de belangen van andere
visrechthebbenden en meestal is er slechts één watereigenaar. Problemen met de
waterbeheerder zijn bij een afgesloten water niet waarschijnlijk.
Het visstandbeheer van (met elkaar in verbinding staande) wateren met meerdere
visrechthebbenden is soms problematisch.
- Erzijntegenstrijdigebelangenbijgesplitsteverhuurvanvisrechten.Hengelsportverenigingen hebbenmeestalbezwaartegenbepaaldevistechnieken vanberoepsvissers(bijvoorbeeld elektrovissen) alsdaarmeeookveelschubviswordtgevangen
of gedood. Omgekeerd verlangen beroepsvissers dat bepaalde soorten schubvis
(met name brasem) worden weggevist ten gunste van de te oogsten aal.
- Tegenstrijdige belangen bij verschillende visrechthebbenden van delen van een
water.Bij veelgroterewaterenzijn devisrechten sterkversnipperd.Erzijn grote
verschillen tussen desoorten visrecht envoorwaarden waaronder het visrecht is
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verhuurd.Indezesituatiekandevisstandalleeninsamenwerkingeffectief worden
beheerd.Hetuitzetten vanvisofhetstellen vanbeperkingen aanhetvangenvan
vis(geslotentijden) dooréénvisrechthebbendeisdanweinigzinvolalsdeandere
visrechthebbenden dezemaatregelen niettreffen. Ookalsindelen vanhet water
doorberoepsvissers opschubviswordtgevisteninanderedelendoor sportvissers
leidt dit tot knelpunten.
Voor de uitvoering van het visstandbeheer kan de visrechthebbende een visstandbeheercommissie (VBC)instellen.Indienermeerderevisrechthebbenden opéénwater
zijn, dan kan deze VBC door de visrechthebbenden samen worden opgericht voor
decoördinatieen/ofdeuitvoering vanhetvisstandbeheer.DeVBCheeft echtergeen
wettelijke bevoegdheden (zie§3.3).Complicatieskunnenontstaan alser verschillende
deels tegenstrijdige belangen zijn tussen de beroeps- en sportvisserij, tussen de
hengelsportverenigingen en federaties onderling of tussen visserij en natuurbescherming.IndeNotitieBeleidBeroepsbinnenvisserij (1991)spreekthetRijk uit,
dat voor alleRijkswateren waarhetvisrecht wordt verhuurd ereenVBC moet zijn.
NadereregelgevingoverdestatusvandeVBCisechternietopgesteld,zodatdeVBC
geen bindende besluiten aan visrechthebbenden kan opleggen, tenzij bij overeenstemmingvanallevisrechthebbenden inbijvoorbeeld eenconvenant.VBC'smetveel
visrechthebbenden richten zich soms meer op bestuurlijke afstemming dan op
afstemming vanhetvisstandbeheer.Hetoprichtenvanvisstandbeheercommissies komt
totdusverre onvoldoende vandegrond (mondelinge mededeling dhr. Kraal, 1996).
Een andere, ingrijpende, manier om het visstandbeheer van meerdere visrechthebbenden opelkaar tekunnen afstemmen is de oprichting van een vereniging van
deoorspronkelijke visrechthebbenden diedevisrechten vanhet gehelewater huurt.
Een voorbeeld hiervan is de Vereniging Dommelvisrecht die is opgericht door zes
hengelsportverenigingen.
IndeVisserijnota Noord-Holland 1996-2005wordthetgebrekaanafstemming tussen
de vele visrechthebbenden gesignaleerd. De aangedragen oplossing hier is niet de
oprichting van een VBC, maar het instellen van één provinciale federatie en het
oprichten van acht regio's werkend onder koepel van de provinciale federatie. De
begrenzing van de regio's is parallel aan de waterbeheergebieden.
Visstandbeheerplan
DeOrganisatieterVerbetering vandeBinnenvisserij (OVB)voertdesubsidieregeling
Sport- en Beroepsbinnenvisserij uit. Krachtens deze regeling kan subsidie worden
toegekend aanhetopstellen vanvisstandbeheerplannen endedaaruit voortvloeiende
maatregelen. Voor wateren met meerdere gebruiksfuncties komen hoofdzakelijk
visstandbeheerplannen voorsubsidiëringinaanmerkingdierekeninghoudenmetdeze
functies enuitgaanvaneenevenwichtigeafstemming vandeverschillendebetrokken
belangen. De visstandbeheerplannen en ontwikkelingsvisies die via deze subsidieregeling totstandkomen hebben vaak betrekking op grote watercomplexen, zoals
rivieren,ofbestrijken grotereregio's (bijvoorbeeld provincies).De visrechthebbenden
zij hier opdrachtgever en laten een visstandbeheerplan opstellen door een
professioneel bureau.OokdeOVBisactief opditgebied.Regelmatig wordt hierbij
samengewerkt met de N W S .
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Zozijn erbeheerplannen opgesteld vooreen aantalLimburgse beken (Geul,Groote
Moolenbeek, Roer en Voer) en voor beken in het stroomgebied van de Dommel.
Momenteelzijnvisstandbeheerplannen indemaakofinvoorbereidingvoordeMaas,
het Twentekanaal, de Achterhoekse beken en beeksystemen in Noord-Brabant en
Drenthe.
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6 Organisatie van de sportvisserij in twee voorbeeldgebieden

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van twee cases beschreven op welke wijze de
sportvisserij haar doelen kan nastreven. In §6.1 staat een algemene schets van de
verschillendemogelijkheden omditteorganiseren.In §6.2en §6.3wordteen schets
gegevenvandesportvisserij intweegebiedeninNederlandenvandewijzen waarop
desportvisserij daarhaardoelenweetterealiseren.Dezegebiedenzijn Oost-Gelderland en een deel van Noord-Holland. Van beide gebieden worden de betrokkenen
beschreven endewijze waarop de sportvisserij haar doelen bereikt. In §6.4 worden
beide gebieden met elkaar vergeleken en worden voorlopige conclusies getrokken.

6.1 Een theoretisch kader
Doelenkunnenopmeerderewijzen wordenbereikt.Indezeparagraaf wordtgeschetst
op welke wijze de acties om de doelen te verwezenlijken, kunnen worden opgezet.
Beleid kan worden gedefinieerd als het resultaat van een reeks van beslissingen,
genomendoorverschillende actoren.Beleidkomttotstandindiverse 'rollenspelen',
waarbij wel structurering vooraf bestaat in de vorm van regels en verdeling van
middelen, maar waarbij hetallebetrokkenen vrij staat om,wanneer zij zich daartoe
geroepen voelen, initiatieven te nemen of voorstellen van anderen aan tepassen of
over te nemen. In deze opvatting, het rondenmodel, is het de interactie tussen de
verschillendeactorendiehetresultaatvanhetbeleidsprocesbepaalt(Teisman, 1993).
Dewijzewaaropdeactorsportvisserijzijndoeleninhetbeleidsproceskannastreven,is:
Aanwijzen van belangenbehartigers (§6.1.1)
Ontwikkelen
van eigen
beleid (§6.1.2)

Beïnvloeden van
besluitvorming
van derden
(§6.1.3)

Gezamenlijk vormen
van beleid met
derden (§6.1.4)

6.1.1 Aanwijzen van belangenbehartigers
Door de belangenbehartiging bij één verantwoordelijke neer te leggen kan een
sportvisserij-organisatie de verwezenlijking van haar doelen bevorderen. Deze
verantwoordelijke kan bijvoorbeeld een bestuurslid of een commissie zijn. Het
aanwijzen van belangenbehartigers is een noodzakelijke voorwaarde, indien een
organisatie met behulp van andere partijen zijn doelen moet bereiken. Door deze
taaktoedeling kan worden gewerkt aan duurzame contacten bij andere belangengroepen. Er kan onderscheid worden gemaakt in interne en externe belangenbehartigers.
Eenvoorbeeldvaneeninternebelangenbehartiger iseenbestuurslidvaneen federatie
of hengelsportvereniging die in zijn portefeuille het visstandbeheer en het overleg
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metdewaterbeheerder heeft. Ookkaninternebelangenbehartiging worden verzorgd
door een door het bestuur ingestelde commissie visstandbeheer.
Externe belangenbehartigers zijn personen of instellingen die voor de hengelsportorganisatieinkwestiedebelangenbehartigen,maargeendirectebandmetdeze
organisatiehebben.Voorbeelden hiervan zijn deNVVS-regio-adviseursendeOVB
die door hengelsportorganisatie als adviseur kunnen worden ingeschakeld.

6.1.2 Beïnvloeding van besluitvorming van derden
Besluitvorming van andere organisaties (waterbeheerders, provincies, natuurbeheerders)heeft somsgrotegevolgenvoordevisstandofdevismogelijkheden. Deze
besluitvorming komt meestal tot stand in overleg of na consultatie van belanghebbendenenwordtneergelegdineenplan(bestemmingsplan, waterhuishoudingsplan,
peilbesluit,etc).Desportvisserijkanzijninvloeddoengeldenopdevolgende wijzen:
- in het ambtelijk voortraject;
- in de concept-fase van besluitvorming;
- inspraak
- bezwaren en rechtsgang
In het ambtelijk voortraject
Door het verdwijnen van de visserijkundige ambtenaren bij het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is de sportvisserij-inbreng in het ambtelijk
voortraject van de besluitvorming door provincies en waterschappen vrijwel
verdwenen (zie §4.6).
In de concept-fase van besluitvorming
Indien ambtelijke inbreng voorde sportvisserij niet mogelijk is,isbetrokkenheid in
eenvroegstadiumvandebesluitvorming doorderdenbelangrijk. Hiervoorzijn goede
contacten nodig van regio-adviseurs, bestuursleden van federaties of hengelsportverenigingen of voorzitters van visstandbeheercommissies met ambtenaren en
bestuurders van waterschappen en provincies. De belangenbehartiging kan een
informeel karakter hebben,maaris somsgeïnstitutionaliseerd in klankbordgroepen,
ecoteamsendergelijke. Somswordtdesportvisserij zelfsgevraagdtekstpassages aan
televeren (voorbeeld cievispassages Gelderland, mondelingemededeling dhr. Van
Bebber, 1996).
In de concept-fase van besluitvorming is er soms nog ruimte voor ingrijpende
wijzigingen.Erisgelegenheidvoorhetvindenvancompromissentussen verschillende
belangengroepen en de bestuurders en bestuurders en politici hebben zich nog niet
gebonden aan het besluit.
Inspraak
Veelbesluitvorming vanprovinciale enlokaleoverheden wordtin devorm vaneen
ontwerp-plan ter visie gelegd. Daarbij wordt gelegenheid gegeven aan burgers en
organisatiesomtereagerenopdevoorliggendebeleidsvoornemens.Veelsportvisserijorganisaties maken gebruik van deze mogelijkheden. In de meeste gevallen is het
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zeermoeilijk omplanvorming vanderdenviainspraaknogwezenlijk tebeïnvloeden.
Hetontwerp-planisvaakhetresultaat vaneenbestuurlijk enpolitiek compromisen
berust reeds op een bestuurlijk en politiek draagvlak.
Om inspraak te kunnen plegen moet goed in de gaten worden gehouden wanneer
welke plannen ter visie liggen. De periode waarin bezwaren kunnen worden
ingediend, is relatief kort voor partijen die hun eigen wensen ten aanzien van de
planvorming nog niet hebben geïnventariseerd en geformuleerd.
DeN W S heeft eenuitgebreidinformatie- endocumentatiesysteem.DeStaatscourant
en de provinciale stukken worden gespeld. Alle plannen met betrekking tot de
waterhuishouding en de ruimtelijke ordening worden ingezien. Zo nodig volgt er
vanuit de N W S (of NWS-federaties/-vereniging) een inspraak-reactie.
Bezwaren enrechtsgang
Devisrechthebbendekan,alserzijns inziensonvoldoendetegemoetisgekomenaan
zijn inspraakreactie en/of indien de planvorming zijn belangen schaadt, bezwaar
aantekenentegendebesluitvorming.Dezeprocedureskunnenkansrijk zijn.Nadelen
zijn delangeduurvanveelprocedures endeverstoordeverhoudingen die dergelijke
procedures tot gevolg kunnen hebben.

6.1.3 Ontwikkelen van eigen beleid
Eigenbeleidkanwordenontwikkelddoorhetbestuurvaneen hengelsportorganisatie
in overleg met haar leden. Dit eigen beleid kan op verschillende wijzen worden
vastgelegd en naar buiten gebracht. Het beleid kan worden vormgegeven in
bestuursbesluiten of planvorming. Het kan naar buiten worden gebracht door:
- Artikeleninperiodieken vanenvoordesportvisserij (bijvoorbeeld NWS-contact,
NASO-info, Hét Visblad, federatie- en verenigingsbladen).
- Artikelen (laten) plaatsen in lokale, regionale of landelijke pers.
- Organisatie van een seminar.
- Opgestelde plannen te verspreiden.
Eigenplanvormingmetbetrekkingtotdesportvisserij ineenregio,hetvisstandbeheer
van bepaalde wateren en de vismogelijkheden biedt de volgende voordelen:
- Eigen planvorming biedt voor de organisatie een kader van waaruit snel en
adequaat gereageerd kan worden op beleidsvoornemens en planvorming van
derden. Men kan volstaan met te toetsen of de plannen van derden sporen met
het eigen beleid.
- Eigen planvorming biedt een basis voor het beleid van de eigen organisatie en
kan wordenuitgewerkt inmeergedetailleerde uitvoeringsgerichte programma's
(bijv. een sportvisserij-ontwikkelingsplan biedt een basis voor een
visstandbeheerplan).
- Eigenplanvormingkanwordengebruiktomdesportvisserij inderegioteprofileren. Overheden enanderebelangengroepen kunnen kennis nemenvande(insen
de outs van de) sportvisserij. Dit is soms van belang om er voor te zorgen dat
anderen rekening met de sportvisserij houden en om eventuele vooroordelen
69

omtrent de sportvisserij wegtenemen. Somsleeft bijvoorbeeld deopvatting dat
desportvisserijjaarlijks grotehoeveelheden visuitzet,terwijl ditallangnietmeer
het geval is.
- Eigen planvorming kan overleg met de waterbeheerder en/of terreinbeheerder
vergemakkelijken overmaatregelenterverbeteringvandevisstanddieinsamenwerking met andere beheerders moeten worden getroffen.
- De informatie die is gebruikt voor het opstellen van het eigen plan (bijv.
inventarisatie visstanden en vismogelijkheden, bemonsteringen waterkwaliteit,
gebruiksonderzoek) kan interessant zijn voor andere organisaties.
Er zijn enkele randvoorwaarden voor het succes van planvorming:
- Deinvestering in energie, menskracht en middelen voor planvorming mag niet
ten koste gaan van de uitvoering van de plannen.
- Indien plannen mede wordt opgesteld om derden te beïnvloeden dient er goed
getimed te worden. Het plan moet verschijnen ophet moment datbesluiten van
derden worden voorbereid, zodat het plan in hun besluitvormingsproces kan
worden 'meegenomen'.
Twee veel voorkomende planvormen bij de sportvisserij-organisaties zijn het
sportvisserij-ontwikkelingsplan en het visstandbeheerplan.
Hetsportvisserij-ontwïkkelingsplanwordtopgesteldinopdrachtvanmeestalmeerdere
sportvisserij-organisaties. In zo'n plan wordt een visieopgesteld metbetrekking tot
het visserijkundig beheer, het sportvisserijgebruik, de visstand en de inrichting en
hetbeheervanhetwatersysteem.Dezevisiewordtgedragendoordevisrechthebbende
sportvisserij-organisaties in de regio. De laatste jaren zijn reeds verschillende
sportvisserij-ontwikkelingsplannen verschenen:
- Sportvisserij-ontwikkelingsplan Watersysteem Maas 1991
- Sportvisserij-ontwikkelingsplan Benedenrivieren 1995
- Sportvisserij-ontwikkelingsplan Oostgelderse Wateren 1995
- Sportvisserij-ontwikkelingsplan Watersysteem IJssel 1996
IndeprovincieNoord-Hollandhebbendesportvisserijendeberoepsvisserij eengezamenlijke nota uitgebracht: de Visserijnota Noord-Holland.
In 1997zijn er sportvisserij-ontwikkelingsplannen invoorbereiding voordeRijn en
het IJsselmeer.
Eenvisstandbeheerplanwordtopgestelddoorofinopdrachtvanéénvisrechthebbende
ofeencommissie vanmeerderevisrechthebbenden.Eenvisstandbeheerplan biedteen
concreet overzichtvanmaatregelen voorhetvisstandbeheer opbasisvaneen analyse
van dehuidige en de gewenste situatie en de knelpunten die zich daarbij voordoen
(zie§5.2).Hetverschiltusseneensportvisserij-ontwikkelingsplan eneenvisstandbeheerplan is:
- eenvisstandbeheerplanrichtzichmeestalopeenkleinergebieddaneensportvisserij-ontwikkelingsplan;
- een visstandbeheerplan geeft een overzicht van concrete maatregelen voor het
visstandbeheer van een water en een programma voor de uitvoering.
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6.1.4 Gezamenlijke planvorming
Gezamenlijke planvormingvanverschillendebelangengroepen vergrootdekansom
gemeenschappelijke doelen terealiseren. Voorbeeld van gezamenlijk optrekken bij
de planvorming is de Visserijnota Noord-Holland die is uitgebracht door vier hengelsportfederaties en de Noordhollandse Bond van Beroepsvissers.

6.2 De Oost-Gelderse beken
Het gebied van deOost-Gelderse beken wordtindeze studie globaal begrensd door
grens met Duitsland aan de oostzijde, de grens met Overijssel aan de noordzijde,
de Gelderse IJssel aan de westzijde en de Oude IJssel aan de zuidzijde (fig. 2).

Fig. 2 Ligging gebied Oost-Gelderse beken
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6.2.1 Betrokkenen
Binnenvisserij
In hetgebied zijn twee hengelsportfederaties actief:Hengelsportfederatie De Oude
IJsselenhetPootvisfonds vandeBerkel.DeFederatieDeOudeIJsselis aangesloten
bij de N W S ; het pootvisfonds is niet aangesloten bij een landelijke koepelorganisatie.In 1996warener20hengelsportverengingen aangeslotenbijdeFederatie
De Oude IJssel en 38 bij het Pootvisfonds van de Berkel. Zij hadden resp. 14.500
en 32.000 leden (mond.meded.Weustenenk (1996);Waarbroek (1996)).Er komen
dubbellidmaatschappen voor.Erzijn HSV'en aangesloten bij zoweldefederatie als
het pootvisfonds. Bijna alle bij het pootvisfonds aangesloten HSV'en zijn via een
federatie (federatie De Oude IJssel; federatie Oost-Nederland) aangesloten bij de
N W S . Hettotaalaantalaangesloten sportvissersbijbeideorganisatiesisdusminder
dandesomvanbeideaantallen.HetSportvisserij-gebruiks onderzoekschathettotaal
aantal sportvissers in Oost-Gelderland op 31.000 (Sportvisserijgebruik in OostGelderland, 1994).
Defederatie DeOudeIJsselenhetpootvisfonds vandeBerkelhuren visrechtenvan
hetwaterschapRijn enIJsselenhetrecreatieschapAchterhoek-Liemers.Vergunning
voor het vissen in de wateren van hetpootvisfonds van deBerkel worden verstrekt
aan leden van het pootvisfonds. Deze wateren zijn niet opgenomen in de Grote
VergunningvandeN W S , metuitzonderingvanéénwatergehuurdvanhetrecreatieschapAchterhoek-Liemers. Demeestewateren vandefederatie DeOudeIJssel zijn
opgenomen in de Grote Vergunning van de N W S .
AlleenindeOudeIJsselissprakevanenigeberoepsvisserij.Eénberoepsvisser heeft
vergunning van het waterschap voor elektrovisserij op aal gedurende 14dagen per
jaar op bepaalde delen van de Oude IJssel.
Het sportvisserijgebruik. Demeeste sportvissers komen voor méér dan alleen voor
de hengelsport. Ruim 97% geeft aan ook te komen om van de natuur te genieten.
Sportvisserij is een extensieve recreatievorm, gelet op het aantal sportvissers per
vislocatie. Gemiddeld zijn er ca. 2 vissers per locatie aanwezig, maar het meest
aangetroffen aantal was nul. Dankzij de normalisatie hebben de beken een ideaal
profiel voor de sportvisser. Negentig procent van de locaties is goed bereikbaar en
85% isgoedbevisbaar. Incidenteel doen zichproblemen voormetbetrekking totde
toegankelijkheid, de waterstanden en overmatige waterplantengroei (Sportvisserijgebruik in Oost-Gelderland, 1994).
De visstanden. Door de normalisatie van de beken heeft zich een verschuiving
voorgedaan vankenmerkende soorten van stromende wateren naarminder kritische
soortenvanstilstaandewateren.Oorzakenzijnhetvakervoorkomenvan piekafvoeren
en minimale afvoeren, de toename van het zand-slibtransport, de afname van de
migratiemogelijkheden, de afname van variatie in en aanbod van leefgebieden en
deverstoring van de voedingsstoffenbalans door eutrofiëring. (Visstanden in OostGelderland, 1994).
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In Oost-Gelderland bestaat een tamelijk eenvoudige situatie op het gebied van het
visstandbeheer. De belangrijkste visrechthebbenden zijn het pootvisfonds van de
Berkel,defederatie DeOudeIJsselenhetwaterschapRijn enIJssel (heeft hetaalvisrecht vandewaterenvanhetvroegere waterschap deOudeIJsselnietverhuurd).De
federatie de Oude IJssel en het pootvisfonds van de Berkel hebben in 1992 een
gezamenlijke visstandbeheercommissie opgericht: deCommissie Beheerplan OostGelderse Wateren. In 1995is denaam gewijzigd in Commissie Sportvisserij OostGelderse Wateren.
Debij deN W S aangesloten hengelsportfederaties in Gelderland werken samen in
hetSamenwerkingsOrgaanGelderseFederaties (SOGF).Ookdefederatie DeOude
IJssel maakt hier deel van uit. Belangrijkste taak van de SOGF is om namens de
georganiseerde sportvisserij eensgezind tereageren opplanvorming op provinciaal
niveau. De SOGF komt vier maal per jaar bijeen om hierover van gedachten te
wisselen. Momenteel functioneert de SOGF nog niet naar tevredenheid. Bij enkele
federaties leeft het belang van belangenbehartiging nog niet en daardoor komt de
SOGF onvoldoende uit de verf (mondelinge mededeling dhr. Waarbroek, 1996).
Eigendom van wateren en visrechten
De meeste wateren in Oost-Gelderland zijn in eigendom van het waterschap Rijn
enIJssel.VandewaterenvanhetvroegerewaterschapvandeBerkelenhetvroegere
waterschap IJsselland-Baakse Beek is het (volledige) visrecht verhuurd aan het
Pootvisfonds van deBerkel.Van dewateren vanhet vroegere waterschap DeOude
IJssel ishet schubvis-visrecht verhuurd aan deFederatie DeOudeIJssel. Van deze
waterenishetaalvisrechtnietverhuurd.Hetwaterschapoverweegtookhetaalvisrecht
te verhuren aan de federatie De Oude IJssel, maar wacht eerst de totstandkoming
vanhetvisstandbeheerplan af(mondelingemededeling dhr.Dijk, 1996).HetrecreatieschapAchterhoek-Liemers heeft enkeleplassen inbezit.Devisrechtenhiervan zijn
verhuurd aan de federatie De Oude IJssel en het pootvisfonds van de Berkel.
Eigendom van oevers en toegankelijkheid voor sportvisserij
Bijna allegrote(re)watergangenzijnineigendomenbeheervanwaterschappen, ook
daar waar ze natuurgebieden kruisen. Momenteel zijn de meeste onderhoudspaden
opengesteld voor wandelaars en vissers. Uitzondering vormen:
- maaipaden waarbij openstelling de privacy van bewoners zou aantasten;
- maaipaden dierecent verworven zijn tenbehoeve vanhet onderhoud en waarbij
de vorige eigenaar bezwaar maakt tegen openstelling voor derden;
- nieuwebedrijventerreinen; hierwordt degrondvaakuitgegeventotaandebeek;
de hengelsportmogelijkheden vervallen dan.
Waterbeheer
Sinds 1januari 1997beheerthetall-inwaterschapRijn enIJsseldewateren inOostGelderland.Ditwaterschapisontstaanuiteenfusie vanhetzuiveringschap Oostelijk
Gelderland en een viertal waterschappen. Door deze fusie kan het beleid voor de
waterkwantiteit en de waterkwaliteit beter op elkaar worden afgestemd.
HetwaterschapRijnenIJsselistenaanzienvandewaterkwantiteit verantwoordelijk
voor:
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- peilbeheer;
- regelen van de aan- en afvoer en berging van het water;
- inrichting van de watergangen;
- het beheer en onderhoud van de watergangen;
- het beheer en onderhoud van waterkeringen;
- hetbeheerenonderhoud vanwaterstaatswerken, waaronderbemalingsinstallaties.
Het waterschap heeft alle belangrijke watergangen in eigendom en onderhoud.
Het waterkwaliteitsbeheer bestaat uit actief beheer en passief beheer. Het actief
beheer is het reinigen van huishoudelijk en industrieel afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties (r.w.z.i.'s). Het passief beheer bestaat uit het verlenen van
vergunningen inhetkader van deWetVerontreiniging Oppervlaktewateren (WVO)
en het controleren van deze vergunningen.
In 1994hebbendevroegerewaterschappeninOost-Gelderlandenhetvroegerezuiveringschap Oostelijk Gelderland het eerste Integraal Waterbeheersplan OostGelderland 1994-1998(IWOG)uitgebracht.HetIWOGismetnameeen uitwerking
van het provinciaal Waterhuishoudingsplan.
Natuur- en milieubescherming
Inhetgebiedzijneengrootaantalnatuur-enmilieugroeperingen actief.Dezewerken
in Gelderland samen in de Gelderse Milieufederatie en in de oostelijke achterhoek
inhetPlatform NatuurenLandschapOost-Achterhoek.DeGelderse Milieufederatie
richtzichvooral opbeleidsbeïnvloeding opprovinciaal niveau.Hetplatform natuur
enlandschaprichtzichopregionaleenlokaleplanvorming enopnatuur- enmilieueducatie.
Degrotenatuurbeheerders inOost-Gelderland, zoalsGeldersLandschap,Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, hebben weinig directebemoeienis metde sportvisserij,
omdat dewatergangen en oevers van debevisbare wateren in deregel in eigendom
en beheer van het waterschap zijn.

6.2.2 Planvorming en organisatie
Indezeparagraaf staateenkortoverzichtvandeplanvormingzoalsdieis ontwikkeld
doordesportvisserij endewaterbeheerder.Eenmeerinhoudelijke beschrijving staat
in aanhangsel 2.
Sportvisserij
In 1995ishetSportvisserij-ontwikkelingsplan Oostgeldersewateren(1995)opgesteld
door de commissie Sportvisserij Oostgelderse Wateren. Bij het opstellen van het
sportvisserij-ontwikkelingsplan isdecommissie bijgestaan dooreen regio-adviseur
vandeN W S endoordeOVB.Bijhetopstellenvanditplanzijngeen vertegenwoordigers van andere belangengroepen betrokken, zoals de waterbeheerder, de
natuurbescherming of de beroepsvisserij. Het sportvisserij-ontwikkelingsplan is
gefinancierd door de federatie en het pootvisfonds aangevuld met een kleine
aanvullende bijdrage van de N W S en de OVB.
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HetSportvisserij-ontwikkelingsplan WatersysteemIJssel(1996)richtzichopdeIJssel,
het Pannerdensch Kanaal, een deel van de Nederrijn en de Oude IJssel. Het sportvisserij-ontwikkelingsplan isopgestelddoordeN W S namensde hengelsportfederatie
Oost-Nederland,dehengelsportfederatie Veluwezoomendehengelsportfederatie Oude
IJssel.
DeCommissieSportvisserij Oost-Geldersewaterenheeft deOVBopdracht gegeven
visstandbeheerplannen op te stellen voor de Groenlose Slinge en de Boven Slinge.
Deze zijn naar verwachting in het voorjaar van 1997 gereed. De commissie is
voornemensomdaarnaopdrachtteverstrekkenvoorhetopstellenvanvisstandbeheerplannen voor de Berkel en de Oude IJssel. Het opstellen van deze plannen wordt
gesubsidieerd doordeOVB(SSB-regeling)enhetwaterschap.Het visstandbeheerplan
wordt zonder overleg met andere belangengroepen opgesteld. Wel krijgen het
zuiveringschap en de waterschappen de gelegenheid om concepten te
becommentariëren.
Waterbeheer
Het waterhuishoudingsplanGelderlandvoor dejaren 1996-2000is het vervolg op
het provinciaal Waterhuishoudingsplan 'Water in beweging' van de provincie
Gelderland. Het waterhuishoudingsplan is bepalend voor het waterbeheer door de
Gelderse waterschappen.
HetIntegraalwaterbeheersplanOost-Gelderland1994-1998(IWOG)iseennadere
uitwerking en invulling van het provinciale waterhuishoudingsplan door de
waterschappen.
HetBasis-eninrichtingsplanEcologischeVerbindingszoneGroenloseSlinge(1995)
is een uitwerking van de in het IWOG en het waterhuishoudingsplan vermelde
ecologischeverbindingszoneterhoogtevandeGroenloseSlinge(inclusief Steenbeek).
Hetplan is opgesteld door het Biologische Station Zwilbrock e.V. in opdracht van
het waterschap van deBerkel.Hetproject isbegeleid door vertegenwoordigers van
het waterschap, het zuiveringschap, Rijk, provincie Gelderland en gemeenten. Bij
de voorbereiding van het plan is de sportvisserij niet betrokken.
HetInrichtingsplan BovenSlingeisopgesteld dooreenkleineprojectgroep voorhet
waterschapDeOudeIJssel.Indezeprojectgroep hadden zitting ambtenaren vanhet
waterschap,vertegenwoordigers vangrondeigenaren,vertegenwoordigers vannatuuren milieubescherming en vertegenwoordigers van de provincie. In 1990 is het
inrichtingsplaninconceptvastgestelddoorhetwaterschap.Vervolgenswerdhetplan
gepresenteerdindekrantentijdens eeninformatiebijeenkomst. Nadeze bijeenkomst
zijn erbezwaren ingediend vanuit de sportvisserij. Opinitiatief van deprovincie is
de regio-adviseur van de N W S toegevoegd aan de projectgroep en is het
inrichtingsplan op onderdelen aangepast.
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6.2.3 Invloed van de sportvisserij op de besluitvorming
Inhetkadervanhetnieuweomgevingsbeleidishetnieuweprovinciaalwaterhuishoudingsplan (1996) integraal voorbereid met het nieuwe streekplan en het nieuwe
milieubeleidsplan. Deregio-adviseur van deN W S heeft zitting gehad in deklankbordgroepvoordevoorbereiding vanhetnieuweprovinciale waterhuishoudingsplan
vandeprovincieGelderland.Ookdehengelsportfederaties warenbijditnieuweplan
betrokken. Bij de voorbereiding van het vorige waterhuishoudingsplan werd de
sportvisserij nietbetrokken.Eénvanderesultaten vandereactiesvande sportvisserij
opditplantoendertijd, isdatdesportvisserij nueerderbijhetbeleidwordtbetrokken.
De inspanningen van de sportvisserij hebben ertoe geleid dat het nieuwe
waterhuishoudingsbeleid meer in overeenstemming is met de wensen vanuit de
sportvisserij dan het beleid van het bestaande waterhuishoudingsplan. Belangrijke
verandering isdemogelijkheid totextensiefrecreatiefmedegebruik (en sportvissen)
in gebieden met functie V (water voor natuur van hethoogste ecologische niveau).
Welblijft inhetnieuweplanterughoudendheidbestaanvoordetoegankelijkheid van
ecologische verbindingszones.
Het Integraal waterbeheersplan Oost-Gelderland (IWOG) is samengesteld door
medewerkersenbestuurdersvandeOost-Geldersewaterschappen.Bijdeplanvorming
hebbenledenvandeklankbordgroepkunnenmeespreken.Daarnaastzijn alleburgers
tijdens informatie-avonden ingelicht.
In de klankbordgroep waren de volgende belangengroepen vertegenwoordigd:
- Organisaties uit landbouw, natuur en openluchtrecreatie
- vertegenwoordigers van andere overheden (recreatieschappen, Rijkswaterstaat
(directieGelderland),InspectieVolksgezondheidenMilieuGelderland,Provincie
Gelderland (diensten Milieu en Water en Ruimte, Wonen en Groen)
- Gelderse Milieufederatie
- Waterwinbedrijf Oost-Gelderland
- Gewestelijke raad van het Landbouwschap voor Gelderland
- Samenwerkende Kamers van Koophandel en Fabrieken
- N W S (regio-adviseur Oost)
- Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
- Nederlandse Vereniging voor Landelijke Eigendommen
- Vereniging Nederlandse Gemeenten
Na vaststelling van het ontwerp is het ontwerp-IWOG ter visie gelegd en was er
gelegenheid tot het indienen van bezwaarschriften.
De N W S heeft bezwaar aangetekend bij de provincie. De bezwaren richtten zich
op:
- Het verdwijnen van visplekken.
- Dezoneringvandeoevers.Sommigebeekoeverswordenafgeslotenvoorhetpubliek,
andereoeverswordenfysiek onaantrekkelijk/onmogelijk voordehengelaar.
- Detekstpassage waarin wordt vermeld dat dewaterschappen geen inspanningsverplichting hebben om hengelen mogelijk te maken in wateren die niet als
hengelwater zijn aangewezen.
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De sportvisserij toont zich in zijn algemeenheid tevreden met de in het IWOG
voorgestane verbeteringen van dewaterkwaliteit en het meer natuurlijk maken van
eenaantalwaterlopen (anderedimensionering,natuurvriendelijke oevers,schuil-en
rustplaatsen voor vis en passeerbare stuwen voor waterorganismen). De bezwaren
richten zich vooral op de mogelijkheden tot bevissing.
In het IWOG worden nadere beperkingen ten aanzien van het visstandbeheer door
desportvisserij gesteld.Enerzijds beperkingen voorhetuitzettenvanvis, anderzijds
de plicht om een visstandbeheerplan op te stellen om voor verlenging van de huur
in aanmerking te komen, waarbij het visstandbeheerplan wordt getoetst aan de
doelstellingen van de waterbeheerders. In de klankbordgroep heeft de sportvisserij
zichverzettegeneenvoordesportvisserij nogbeperkendereversievandezepassage.
Tegen de afgezwakte passages is geen formeel bezwaar aangetekend. Dit bezwaar
is achterwege gelaten, omdat desportvisserij inschat dat de genoemde beperkingen
niet houdbaar zijn voor de Kamer voor de Binnenvisserij. Bij onenigheid tussen
huurder en verhuurder toetst de Kamer op doelmatige bevissing en billijkheid (zie
§3.2).
HetInrichtingsplanBovenSlingeisin 1990in concept vastgesteld. Opdatmoment
wasdesportvisserij nognietbetrokkengeweestbijdeinhoudvanhetplan.Nareactie
vanuit de sportvisserij is de NVVS-regio-adviseur in de projectgroep opgenomen.
Het concept-plan is vervolgens bijgesteld. Er is tegemoetgekomen aan bezwaren
vanuit de sportvisserij met betrekking tot de inperking van de toegankelijkheid.
Bijdevoorbereiding vanhetBasis-eninrichtingsplanEcologischeverbindingszone
GroenloseSlinge is de sportvisserij niet betrokken. In het plan vervalt 80%van de
(ruimtelijke) mogelijkheden voordesportvisserij.Hetwaterschapheeft toegzegddat
bijdedetailuitwerking vanhetplanmeerrekeningwordtgehoudenmethetrecreatieve medegebruik. Tevens zou bij de detailuitwerking gelegenheid worden geboden
voorinspraak.Begin 1997isdedetailuitwerking vandeeerste6kmgereed.Bij deze
uitwerkingisgeengelegenheidvoorinspraakgeboden.Evenministegemoetgekomen
aandebezwarenvanuitdesportvisserij.Desportvisserijberaadtzichoverdesituatie.
Direct na het bekend worden van de detailuitwerking is spoedberaad aangevraagd
met het waterschap en de provincie.

6.3 Midden Noord-Holland
Midden Noord-Holland wordt in deze studie globaal begrensd door het Noordzeekanaalendelijn Zaanstad-Monnickendam aandezuidzijde, delijn Hoorn -Bergen
aan Zee aan de noordzijde, de Noordzee aan de westzijde en het Markermeer aan
dewestzijde (fig. 3).Het gebied omvat deregio's Waterland enLangeRond uit de
Visserijnota Noord-Holland (Quak, 1996a).
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Fig. 3 Ligging gebied Midden Noord-Holland

6.3.1 Betrokkenen
Binnenvisserij
Het gebied Midden Noord-Holland valt globaal samen met het werkgebied van de
Federatie van Hengelsportverenigingen Midden Noord-Holland. De federatie is
aangesloten bij de N W S . Bij de federatie zijn ca. 16 hengelsportverenigingen
aangesloten diegezamenlijk ca. 12.000ledenhebben.Delaatstejarenishetledental
stabiel.In 1996lijkterzicheenlichtestijging voortedoen,waarschijnlijk alsgevolg
van de start van het visdocumentencontrole-project (zie §3.7).
De federatie Midden Noord-Holland beschikt zelf over slechts weinig visrechten.
Van drie wateren is visrecht gehuurd en er is een machtiging voor de uitgifte van
vergunningen van één water. De meeste visrechten die de sportvisserij heeft
verworven,berustenbij deaangeslotenhengelsportverenigingen. Defederatie Midden
Noord-Holland geeft eengezamenlijke federatievergunning uitmetdeHengelsportfederatie DeNoordkop. In deze vergunningen zijn allewateren opgenomen van de
federaties Midden Noord-Holland endeNoordkopenca.90%van dewateren waar
deaangeslotenHengelsportverenigingen hetvisrechthurenofeenmachtiginghebben.
Sommige visrechten berusten bij hengelsportverenigingen die zijn aangesloten bij
een andere federatie. Een aantal wateren zijn eveneens opgenomen in de Grote
Vergunning van de N W S .
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Voor ca.50%vandewateren inNoord-Holland heeft de sportvisserij geen visrecht
verworven of gehuurd.In dezewateren isdesportvisser afhankelijk van individuele
vergunningen van de visrechthebbende of van vergunningen van een sportvisserijorganisatie die een machtiging heeft om vergunningen te verstrekken (mondelinge
mededeling dhr. Peschke, 1996).In Midden Noord-Holland is het aandeel van het
waterwaarvan sportvisserij devisrechtenheeft gehuurdwaarschijnlijk ongeveer gelijk
als de situatie in geheel Noord-Holland. De voorwaarden van de verschillende
visvergunningen zijnmomenteelweinigoverzichtelijk. Ergeldenveel bovenwettelijke
beperkingen met betrekking tot de volgende onderwerpen:
- gesloten tijd vissoorten;
- gesloten tijden aassoorten;
- het gebruik van bepaalde aassoorten;
- het direct terugzetten van bepaalde vissoorten;
- het meenemen van gevangen vis;
- het verkopen van gevangen vis;
- het direct terugzetten van bepaalde vissoorten (bijv. graskarper);
- gebruik van bepaalde soorten leefnetten;
- het vissen in de nabijheid van uitstaande beroepsvistuigen;
- deelname aan viswedstrijden of rally-vissen;
- het vissen in de nacht en/of het broedseizoen;
- het gebruik van bepaalde haken.
Sommige vergunningen mogen alleen worden verstrekt aan leden van bepaalde
hengelsportvereniging(en) of inwoners van een bepaald gebied.
Degezamenlijke CommissieVisWaterbeheeriseen commissie van twee federaties:
FederatiedeNoordkopenFederatieMidden-Noord-Holland. Takenvandecommissie
zijn (Jaarverslag Federatie Midden Noord-Holland 1995):
- het bemonsteren van de waterkwaliteit;
- de coördinatie en organisatie van hengelvangstregistraties;
- uitvoeren van projecten;
- hetadviseren vanhetbestuurvandefederatie overhetwater-en visstandbeheer;
- inspreken bij ontwerp-beheersplannen van waterschap en provincie.
Voordewaterbemonstering ishetgebiedvandecommissieviswaterbeheer inzeven
regio's ingedeeld. In elke regio werkt een aantal monsternemers die voor de
hengelsportverenigingen hetwater opvastepunten bemonsterd. Ook federatiewater
wordt hierbij betrokken.
De vier hengelsportfederaties in Noord-Holland werken sinds enigejaren samen in
hetProvinciaal OverlegSportvisserij (POS).Het POS is opgestart om de gemeenschappelijk sportvisserij-belangen van de vier Noord-Hollandse federaties te
behartigen en om het beleid van de federaties op elkaar af te stemmen. Overleg
binnenhetPOSheeft deaanzetgegeventothetopstellenvandeVisserijnota NoordHolland en het Praktijkboek sport- en beroepsvisserij (zie §6.3.2).Daarnaast heeft
hetPOSondermeergewerktaaneenlijstvanopenbarevaarwatereninNoord-Holland
en werkt het POS aan uniformering van de vergunningvoorwaarden voor de sportvisserij.
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Hetsportvisserijgebruik.Uiteen enquête onder ledenvanhengelsportvereniging in
de provincie Noord-Holland blijkt het volende (Quak, 1996a). Ca. 30% van de
sportvissers isinhetbezit van een booten 19%huurt weleens eenboot omte gaan
vissen. Het merendeel van de vissers vist altijd vanaf de oever.
Belangrijkste omgevingsfactoren voor de sportvisser zijn rust en vangstresultaat.
De meest populaire wateren zijn polderwater (75%),kanalen (63%) en plassen en
meren (53%).
De Visstand. Er bestaat geen systematisch overzicht over de ontwikkeling van de
visstanden inNoord-Holland (Quak, 1996a).Doordeeutrofiëring vanveel wateren
hebbensoortenalsbrasemensnoekbaarszichkunnenuitbreidenenzijn soortenzoals
de snoek achteruitgegaan.
Beroepsvisserij
InNoord-Holland zijnnogongeveer40beroepsvissers actief.Voorongeveerde helft
van deze vissers vormen deinkomsten uit de visserij het hoofdbestanddeel van hun
inkomen. De beroepsvissers zijn aangesloten bij de Noordhollandse Bond van
Beroepsvissers. Alle beroepsvissers beschikken over visrechten. Bijna driekwart
beschikt over zelfstandig visrecht. Daarnaast beschikken de meeste vissers over
gezaemnlijke visrechten met andere beroepsvissers. Een kleiner deel beschikt over
gezamenlijk visrecht met de sportvisserij (Quak, 1996a).
Eigendom van wateren en visrechten
DevisrechtensituatieinMiddenNoord-Hollandissterkversnipperd.Erzijnzeerveel
watereigenaren, voor sommige wateren gelden nog heerlijke visrechten en er zijn
zeer veel verschillende huurovereenkomsten afgesloten. Er zijn Rijkswateren
(Noordzeekanaal),provincialewateren(Noordhollandsch Kanaal),veelwaterenvan
waterschappen en gemeenten en particuliere wateren. Op sommige wateren, zoals
hetUitgeester-enAlkmaardermeerrustennogheerlijke visrechten.Dezerechten zijn
meestal in eigendom van beroepsvissers.
Het Rijk heeft als beleid de eigen visrechten gesplitst te verhuren. Het aalvisrecht
aan de beroepsvisserij en het schubvis-visrecht aan de sportvisserij. De provincie
Noord-Holland volgtinprincipe hetRijksbeleid (gesplitste verhuur).De visrechten
vanhetNoordhollandschKanaalzijnmetuitzonderingvanééndeelgesplitstverhuurd
(aan drie hengelsportverenigingen en aan zes beroepsvissers. In het overige deel is
het volledig visrecht verhuurd aan een hengelsportvereniging.
MiddenNoord-Holland valtinhetbeheergebied vandrie waterkwantiteitsbeheerders:
dewaterschappen Waterlanden enHetLangeRondenhethoogheemraadschap UitwaterendeSluizeninHollandsNoorderkwartier.HetwaterschapdeWaterlanden heeft
sindskorteenbeleid omdevisrechten vanhun wateren teverhuren aandeberoepsendesportvisserij gezamenlijk. Hierbij mogendesport-enberoepsvisserij degehele
visstand (aal en schubvis) samen bevissen. In het recente verleden zijn hier de
visrechten gesplitst verhuurd. Indien het visrecht geplitst is verhuurd dienen sportenberoepsvisserij samen de visstand te beheren. Ieder vanuit de eigen doelstelling
en met de eigen verantwoordelijkheden en taken. Het waterschap Het lange Rond
80

is voornemens om het verhuurbeleid te wijzigen van gesplitste verhuur naar
gezamenlijke verhuur. Het verhuurbeleid is gewijzigd om ook bij de uitgifte van
visrechten invulling te geven aan de integrale waterbeheersgedachte
(Waterbeheersplan Waterlanden, 1996;Beleid onroerende zaken Het Lange Rond,
1996). Deze gedachte is niet door de waterschappen geconcretiseerd: noch in het
waterbeheersplan, noch bij de inspraakreacties op dit nieuwe beleid. De
beleidswijziging kan slechts uitgevoerd worden met instemming van de huidige
huurder(s) van het visrecht of bij nieuwe uitgifte van het visrecht.
Van de huidige verhuurovereenkomsten van het waterschap De Waterlanden heeft
het merendeel nog betrekking op de verhuur van het volledige visrecht aan de
beroepsvisserij:
11 overeenkomsten volledig visrecht (beroepsvisserij),
5 overeenkomsten aalvisrecht (beroepsvisserij),
3 overeenkomsten schubvis-visrecht (sportvisserij),
1 overeenkomst volledig visrecht (sportvisserij) en
6 overeenkomsten volledig visrecht (sport- en beroepsvisserij gezamenlijk).
Bij het waterschap Het Lange Rond was tot begin 1996 het beleid het gesplitst
verhuren van het visrecht. Hier is momenteel van ongeveer de helft van het water
hetvolledigevisrechtverhuurd aandeberoepsvisserij.Hetoverigewaterisgesplitst
verhuurd. Er zijn geen wateren gezamenlijk verhuurd.
HethoogheemraadschapvanUitwaterendeSluizeninHollandsNoorderkwartier heeft
de boezemwateren in eigendom. Het hoogheemraadschap heeft afgesloten:
9 overeenkomsten volledig visrecht (beroepsvisserij),
9 overeenkomsten aalvisrecht (beroepsvisserij),
9 overeenkomsten schubvis-visrecht (sportvisserij),
1 overeenkomst volledig visrecht (sportvisserij).
De meeste gemeenten verhuren het visrecht volledig aan de sportvisserij.
De natuurbeheersinstellingen Het Noordhollands Landschap en Staatsbosbeheer
hebben veel wateren in eigendom. Het Noordhollands Landschap verhuurt van
afgesloten waterenhetvisrechtinprincipeniet.Voorwaterendieinopen verbinding
staanmetanderwaterwordthetvisrechtverhuurd.Voordewijze vanverhuur wordt
aangesloten bij dewijze waarop deeigenaarvan aanliggende wateren de visrechten
verhuurt (meestal een waterschap). Wel worden er in vergunningen beperkingen
opgenomen omeventuele verstoring tebeperken. Probleemisdatbij deverwerving
vangrondendelopendehuurovereenkomsten niettenietgaan.Hetisdaarom moeilijk
om een eigen beleid te voeren. Staatsbosbeheer verhuurt de visrechten in principe
gesplitst: het aalvisrecht aan de beroepsvisserij en het schubvis-visrecht aan de
sportvisserij. Indien er wateren zijn met zeer bijzondere vislevensgemeenschappen
dan worden de visrechten niet verhuurd. In de huidige situatie zijn de visrechten
meestal verhuurd aan de beroepsvisserij. Deze machtigt in deze wateren hengelsportorganisaties om vergunningen uit te geven voor het vissen op schubvis.
Natuurmonumenten heeft slechts weinig wateren in Midden Noord-Holland in
eigendom. De visrechten van deze wateren worden niet verhuurd. Dit is in
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overeenstemming met het beleid van Natuurmonumenten om visrechten van haar
wateren niet uit te geven en waar mogelijk te beëindigen.
In geheel Midden Noord-Holland is de visrechtensituatie zeer complex. Deze
complexiteit wordt veroorzaakt door:
- Er zijn zeer veel wateren en vele verschillende eigenaren.
- Op enkele wateren rusten nog heerlijke visrechten.
- De verschillende watereigenaren voeren ieder een eigen visverhuurbeleid.
- Dit nieuwe beleid kan echter vaak niet zonder instemming van de huidige
huurders worden ingevoerd.
- Er zijn zeer veel verschillende huurders van het visrecht. Voor de sportvisserij
zijn dit meestal de hengelsportverenigingen en slechts in een enkel geval de
federatie. Voor de beroepsvisserij zijn dit individuele of samenwerkende
beroepsvissers of de Noordhollandse Bond van Beroepsvissers.
Eigendom van oevers en toegankelijkheid voor sportvisserij
De waterschappen en het hoogheemraadschap hebben de meeste oevers van hun
wateren niet in eigendom. Bij de verhuur van wateren kunnen dan geen afspraken
over looprechten worden gemaakt. De sportvisserij moet dan in overleg treden met
de eigenaar van de oever. Dit zijn vaak landbouwers of grote natuurbeschermingsinstanties.
Indien het verkrijgen van looprechten niet mogelijk is, dan is de sportvisserij
afhankelijk van 'gedogen'. Nadelen van gedogen is, dat de toegankelijkheid in de
toekomst nietzekergesteld is.Als dewaterschappen enhethoogheemraadschap de
oever wel in eigendom hebben, dan verlenen ze in de regel het looprecht aan de
hengelsport.
Bijdewaterenlangsopenbarewegenzijnergeenproblemenmethetlooprecht.Soms
is de oever echter zo smal, dat er niet gevist kan worden vanaf de oever zonder
zichzelf en het verkeer in gevaar tebrengen. In deperiode 1990-1995 hebben22%
van dehengelsportverenigingen een deel vanhun looprechten verloren. Slechts 6%
vandehengelsportverenigingen heeft hetlooprechtkunnenuitbreiden (Quak, 1996a).
Waterbeheer
DewaterkwantiteitinhetgebiedwordtbeheerddoorhetwaterschapHetLangeRond,
het waterschap De Waterlanden en het hoogheemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen in Hollands Noorderkwartier. Hethoogheemraadschap beheert de boezemwateren en de waterschappen de polderwateren. Het beheer van de wateren (peilbeheer,wateraanvoeren-afvoer) wordtdoordebeheerdersonderling afgestemd door
de afsluiting van waterakkoorden. De waterschappen en het hoogheemraadschap
hebben vrijwel alle belangrijke watergangen in eigendom en onderhoud. Dit geldt
echter niet voor het Noordhollandsch Kanaal dat in eigendom is van de provincie
Noord-Holland. De waterschappen zijn ook verantwoordelijkheid voor het waterkwantiteitsbeheer vaneengrootaantal,meestalkleinere,waterendienietineigendom
zijn van het waterschap.
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Hethoogheemraadschap vandeUitwaterende Sluizen inHollands Noorderkwartier
is verantwoordelijk voor het waterkwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater in
midden Noord-Holland.

6.3.2 Planvorming en organisatie
Indezeparagraaf staateenkortoverzichtvandeplanvorming zoalsdieisontwikkeld
doordesportvisserij endewaterbeheerder.Eenmeerinhoudelijke beschrijving staat
in aanhangsel 3.
Sportvisserij
Opinitiatief vanhet Provinciaal Overleg Sportvisserij (POS)hebbendevierNoordHollandsehengelsportfederaties en deNoordhollandse Bond vanBeroepsvissers de
Visserijnota Noord-Holland 1996-2005 (Quak, 1996a) opgesteld en het daarmee
samenhangende Praktijkboek voor de Sportvisserij en Beroepsvisserij inNoordHolland (Quak, 1996b). De kosten hiervoor zijn voor 75% gesubsidieerd door de
Subsidieregeling Sport- en Beroepsvisserij (zie §3.6). Hoofddoelstelling van de
Visserijnota enhetPraktijkboek zijn verbetering vandepresentatieenpromotievan
devisserijsector, omgaan metbeleid enplannen enverbetering vanhetvisstand- en
viswaterbeheer.
De Visserijnota richt zichvooral op externe doelgroepen. Doel ishet behoud ende
verbetering van kwaliteit en aanbod van visserijmogelijkheden en viswateren te
ondersteunen en eenjuist beeld te schetsen van de visserijsector bij overheden en
particuliere organisaties.
HetPraktijkboek behorendebij deVisserijnota (Quak, 1996b)geeft eenleidraadvoor
de visrechthebbenden van een waterstaatkundige eenheid om een basisplan op te
stellen voor het visserijbeheer. Een basisplan iseen schriftelijke en gestructureerde
weergavevaninventarisatiegegevens.Nahetmakenvanhetbasisplanwordtbekeken
of het opstellen van gedetailleerde plannen noodzakelijk is.
Inoktoberennovember 1996hebben erregio-avondenplaatsgevonden voordeacht
regio's (Kamman &Peschke, 1996).Hierbij isvoor de visrechthebbenden (hengelsportorganisatiesenberoepsvissers)uitgelegdop welkewijzedebasisplannenkunnen
worden gemaakt. De opkomst voor deze avonden was redelijk tot goed. De
verwachting isdathet proces omdezebasisplannen temaken voorde verschillende
regio's veel tijd zal vergen.
Beroepsvisserij
DeVisserijnota Noord-Holland (Quak, 1996a;zieeerderindezeparagraaf) ismede
uitgebracht door de Noordhollandse Bond van Beroepsvissers.
Waterbeheer
DeprovincieNoord-Hollandheeft in 1987deNotaNatuurenLandschapuitgebracht.
Ecologisch waterbeheer is een van de speerpunten waarop zich het beleid van de
provincie Noord-Holland richt (Kluiters, 1993). Doel is het stimuleren van
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waterbeherende instanties om water- en oeversystemen ecologisch in te richten en
tebeheren. Methetinstellen van 'Ecoteams' helpt deprovincie waterbeheerders bij
hetvandegrondbrengen vaneenecologischwater-enoeverbeheer.Inzo'n eco-team
kunnen naast vertegenwoordigers van waterbeheerder en provincie ook andere
belanghebbenden zitting hebben: bijvoorbeeld afgevaardigden van een natuurbeschermingsorganisatie,eenrecreatieschap,eengemeente,ofeen vertegenwoordiger
van een hengelsportorganisatie. In de praktijk is er alleen een ambtelijke
vertegenwoordiging indeecoteamsenisdesportvisserij nietvertegenwoordigd. Bij
de waterschappen Het Lange Rond en De Waterlanden is in 1991een eco-team in
het leven geroepen.
InhetProvinciaal Waterhuishoudingsplan(1991) van deprovincie Noord-Holland
isdehoofddoelstelling vanhetwaterbeheer alsvolgtgeformuleerd: het ontwikkelen
eninstandhouden vangezondewatersystemen,dieduurzaamgebruiktkunnenworden
enecologisch duurzaam kunnen functioneren. Inhet waterhuishoudingsplan zijn de
doelstellingen en beleidsuitgangspunten voor het waterbeheer vastgelegd voor de
periode 1991-1995 die door de waterbeheerders in waterbeheersplannen nader zijn
uitgewerkt.
DeBeleidsnota Waterinuitvoering (1995) van deprovincie Noord-Holland is een
aanvullingophetprovinciaalwaterhuishoudingsplan. Indezenotawordthetwaterhuishoudingsplan geëvalueerd en worden op basis van deze evaluatie aanbevelingen
gedaanvoormogelijke oplossingen vanknelpunten enwijzigingen vanbeleid. Daarbij
zijn voor de periode 1996-1998 prioriteiten gesteld.
HetHoogheemraadschapvanUitwaterendeSluizeninHollandsNoorderkwartier heeft
in 1992 het Waterbeheersplan 1992-1995 opgesteld. In 1997 stelt het
hoogheemraadschap een evaluatie-anticipatienota vast. In deze nota wordt het
waterbeheer voor deperiode 1997-1999 vastgelegd. In deambtelijke voorbereiding
op deze nota wordt er nu rekening gehouden met de functie viswater voor alle
boezemwateren wordt toegekend. Dit betekent dat bij het opstellen van de
kwaliteitseisenineersteinstantiewordtuitgegaanvandevis(stand).In 1997worden
de voorbereidingen gestart voor het nieuwe waterbeheersplan geldig vanaf 2000.
HetwaterschapdeWaterlandenheeft insamenwerkingmethet hoogheemraadschap
vanUitwaterendeSluizeninHollandsNoorderkwartierin 1996het Waterbeheersplan
1995-1999 uitgebracht. Het beheersplan biedt een richtsnoer voor het te voeren
waterbeheer in de komende jaren.
HetwaterschapHetLangeRondheeft insamenwerking methet hoogheemraadschap
vanUitwaterendeSluizeninHollandsNoorderkwartier in 1993het Waterbeheersplan
1993-1996 uitgebracht. Het beheersplan biedt een richtsnoer voor het te voeren
waterbeheer indekomendejaren.In 1996/1997 wordthetbeheersplan geëvalueerd.
Naar verwachting zal naar aanleiding van de evaluatie het beleid met mogelijke
enkele aanpassingen worden gecontinueerd.
Natuurbeheer
DeStichtinghetNoordhollandsLandschapheeft indeNotafaunabeheer (1987)haar
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beleid geformuleerd ten aanzien van de visserij. De stichting heeft als beleid:
- Het beëindigen van huurovereenkomsten in afgesloten wateren.
- Hetbeëindigen vanhuurovereenkomsten inrustgebieden die deel uitmaken van
een groter geheel. Hierdoor ontstaat er een zonering in de ruimte.
- Indien noodzakelijk het beperken van de sportvisserij in gedeelten van hetjaar
(bijv. de broedtijd).
Uitgaande van deze beleidslijnen, de openbaarheid en de toegankelijkheid van het
water (waarbij de Stichting in veel gevallen de visserij en het bezoek niet kan
regelen),deliggingenomvangvanterreinen vandedeStichtingenbestaanderechten
moetperterreinhetbeleidwordeningevuld.Metnamebestaandevisrechtenbeperken
de beleidsruimte van de Stichting.
6.3.3 Invloed van de sportvisserij op de besluitvorming
Waterbeheer
Over het nog vast te stellenprovinciaal waterhuishoudingsplanis overleg gevoerd
met de sportvisserij. Aan heteind van 1996is aanbelangenorganisaties, waaronder
de sportvisserij de mogelijkheid gegeven te reageren op het concept-voorontwerp.
HetWaterbeheersplanhoogheemraadschap UitwaterendeSluizen inHollandsNoorderkwartierisformeel vastgestelddoorhethoogheemraadschap.Dedagelijkse besturen
hebben het ontwerp-plan vastgesteld en in de ontwerpfase vooroverleg gehad met
gemeenten, waterbeheerders van aangrenzende eninliggende gebieden, provinciale
en departementale diensten en recreatieschappen.
In 1997wordendevoorbereidingen gestartvoorhetnieuwewaterbeheersplan geldig
vanaf hetjaar 2000. Voor deze voorbereidingen wordt een klankbordgroep in het
leven geroepen. Momenteel is nog niet bekend welke personen/partijen voor deze
klankbordgroep worden uitgenodigd. Zowel de sportvisserij als de beroepsvisserij
is in de klankbordgroep vertegenwoordigd.
Het Waterbeheersplan waterschap De Waterlanden is formeel voorbereid en
vastgesteld doorhet waterschap enhethoogheemraadschap. Dedagelijkse besturen
hebbenhetontwerp-plan vastgesteldenindeontwerpfase vooroverleg gepleegdmet:
- gemeenten waarvan het grondgebied (gedeeltelijk) in het beheersgebied ligt;
- waterbeheerders van aangrenzende gebieden (Rijk en waterschappen);
- directies van Rijkswaterstaat;
- de Directeur van de Dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland;
- Inspecteur van de Volksgezondheid Noord-Holland;
- Directie Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie vanhet ministerie van LNV;
- recreatieschappen Waterland en Twiske;
- landbouwschap en boerenstandsorganisaties;
- waterleidingmaatschappijen, energiebedrijven, Nederlandse Spoorwegen;
- natuurbeherende instanties;
- Milieufederatie Noord-Holland.
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Organisaties van sport- en binnenvisserij zijn niet bij het vooroverleg betrokken
geweest. Na vaststelling van het ontwerp is het ontwerp ter visie gelegd en zijn er
inspraakavonden geweest.Hetmerendeelvandeinspreekreactieswasafkomstig van
desportvisserij.Dezebetrof denieuwegedragslijn vanhetwaterschap omvoortaan
te streven naar gezamenlijke verhuur van het volledige visrecht aan de sport- en
beroepsvisserij.Desportvisserij verzetzichtegen dezegezamenlijke verhuuromde
volgende redenen:
- Doorhetvisrechtgezamenlijk teverhurenterwijl nadererandvoorwaarden onduidelijkzijn,verwordtintegraalwater-c.q.visstandbeheer toteenlozekreet.Indien
bijvoorbeeld desportvisserij karperuitzet,danweerhoudtdeberoepsvisserij niets
ervan om deze karpers direct weg te vangen. Beide partijen hebben immers het
volledige visrecht.
- Devisstandbeheercommissie dieeencentralerolmoetvervullenbijhetvisstandbeheer heeft noggeen enkeleofficiële status.Hetisonduidelijk hoe,en volgens
welke procedures beide partijen totovereenstemming moeten komen, indien zij
het op bepaalde punten oneens zijn. Hier bestaat nog geenjurisprudentie over.
- Erisnogweinigervaring methetgezamenlijk verhuren.InNoord-Holland isde
eersteervaring opgedaan indepolderWormer,JispenNeck,waar sinds vijfjaar
het visrecht gezamenlijk wordt verhuurd.
Het Waterbeheersplan waterschap Het Lange Rond is formeel voorbereid en
vastgesteld doorhetwaterschap enhethoogheemraadschap. Dedagelijkse besturen
hebbenhetontwerp-planvastgesteldenindeontwerpfase vooroverleg gepleegdmet:
- gemeenten waarvan het grondgebied (gedeeltelijk) in het beheersgebied ligt;
- waterbeheerders van aangrenzende gebieden (Rijk en waterschappen);
- directies van Rijkswaterstaat;
- de Directeur van de Dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland;
- Inspecteur van de Volksgezondheid Noord-Holland;
- Consulent Natuur, Bos, Landschap en Fauna van het ministerie van LNV;
- recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer;
- Directie Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie (ministerie van LNV);
- enkele Stichtingen ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas);
- waterleidingmaatschappijen, energiebedrijven, Nederlandse Spoorwegen;
- natuurbeherende instanties;
- Milieufederatie Noord-Holland;
- Nederlandse Spoorwegen;
- Stichting Red de padden.
Organisaties van sport- en binnenvisserij zijn niet bij het vooroverleg betrokken
geweest. Na vaststelling van het ontwerp is het ontwerp ter visie gelegd en zijn er
inspraakavonden geweest.
Terreinbeheer
HetNoordhollandsLandschapbeheerthetfort Veldhuisendeomliggende fortgracht.
In 1987 is hier op verzoek van de water- en visstandbeheercommissie van de
gezamenlijk hengelsportfederaties De Noordkop en Midden Noord-Holland een
visstandsbeheer-project gestart. In ruil voor een (voorlopige) machtiging om onder
strengevoorwaarden visvergunningen uittegevenlevertdecommissieeen bijdrage
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aan het beheer. Hierbij gaat het om het opbouwen van een gezonde en gevarieerde
aquatischelevensgemeenschap,waarbij deaandachtinhetbijzonder naardevisstand
uitgaat. In het kader van het project is chemisch/fysischen biologisch onderzoek
gedaan. Er is witvis weggevangen en roofvis uitgezet. Voorts zijn er waterplanten
uitgezet. Sportvissers worden in de vergunning verplicht mee te werken aan de
hengelvangstregistratie. Momenteel zijn enkele beperkingen voor de sportvisserij
versoepeld. Sportvissers mogen nu overal langs deoeverkomen aan de buitenzijde
van de fortgracht.
Opvallend aan dit project is:
- het initiatief ligt bij de sportvisserij;
- het beleid van het Noordhollands Landschap ten aanzien van de visserij in
afgesloten wateren (Zie Nota Faunabeheer §6.3.2) blijkt minder stringent dan
verwoord. Waarschijnlijk is dit te danken aan degemeenschappelijke belangen.
Beroepsvisserij
DevierNoord-Hollandse federaties endeNoordhollandse Bondvan Beroepsvissers
hebbengezamenlijk deVisserijnota Noord-Holland(Quak, 1996a)uitgebracht,samen
met het Praktijkboek Sport- en Beroepsvisserij Noord-Holland. Het gezamenlijk
uitbrengen vandeVisserijnota enhetPraktijkboek duidterop,datdegeorganiseerde
sport- enberoepsvisserij tothet inzicht zijn gekomen, dathun doelstellingen alleen
of beter door samenwerking kunnen worden bereikt. Dit betekent niet dat alle
meningsverschillen verdwenenzijn.Indenotawordendeuitgangspunten endestreefbeelden voor de beroeps- en de sportvisserij in afzonderlijke paragrafen gegeven.
Sommige wensenlijken onderling strijdig tezijn, bijvoorbeeld ophetgebied vande
visrechten.
Destrategie dieindeVisserijnota wordt gehanteerd omdeze (potentiële) conflicten
op te lossen is het zorgen voor overleg tussen beide partijen op zo 'laag' mogelijk
niveau:
- Per regio wordt een visstandbeheercommissie (VBC) ingesteld. Aan deze VBC
nemen alle visrechthebbenden deel, sport- en beroepsvisserij.
- Per waterstaatkundige eenheid, als sport- en beroepsvisserij er samen vissen,
wordt het visstand- en viswaterbeheer onderling geïntegreerd.
Ofdezestrategieleidttothetwegnemenvandezeconflicten moetworden afgewacht.

6.4 Vergelijking van de voorbeeldgebieden
De organisatie van en de wijze waarop de sportvisserij in Oost-Gelderland en in
Midden Noord-Holland hun doelen trachten teverwezenlijken lijkt sterk op elkaar.
Groteverschillenbestaanerindematewaarindesportvisserij visrechten verworven
heeft en in het aantal verschillende visrechthebbenden en viswaterverhuurovereenkomsten tussen de beide regio's.
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6.4.1 Belangenbehartiging
Organisatie vande sportvisserij
Zowel in Oost-Gelderland als in Midden Noord-Holland hebben de hengelsportverenigingen zich verenigd in een of meer federaties. In Oost-Gelderland zijn twee
hengelsportfederaties en één pootvisfonds actief. In Midden Noord-Holland is één
hengelsportfederatie actief.Eenbelangrijk verschiltussenOost-GelderlandenMidden
Noord-Hollandishet 'niveau' binnendesportvisserij datbeschiktoverdevisrechten.
In Oost-Gelderland zijn de visrechten van alle belangrijke wateren in handen van
het 'federatie-niveau'. De bij de federaties en het pootvisfonds aangesloten
hengelsportverenigingen hebbengeenvisrechtenvanbelangrijke wateren.InMidden
Noord-Holland zijn de visrechten van de sportvisserij vooral in handen van het
'verenigings-niveau'. Hier beschikt de federatie nauwelijks over visrechten.
Belangenbehartigers
In Oost-Gelderland behartigen de besturen van de federatie en hetpootvisfonds de
belangen vandesportvisserij.Zijwordenhierinondersteund doordevisstandbeheercommissie. Contacten met lokale overheden worden meestal onderhouden door de
hengelsportverenigingen. De federaties in Oost-Gelderland stemmen hun beleid
onderling af in de SOGF. Deze afstemming is op dit moment nog weinig van de
grondgekomen.InOost-Gelderlandwordtdesportvisserij bijdebelangenbehartiging
ondersteund door de regio-adviseur van de N W S .
In Midden Noord-Holland behartigen de besturen van de federatie en de besturen
vandehengelsportverenigingen debelangen vande sportvisserij.Zij worden hierin
ondersteund door de commissie VisWaterbeheer. Afstemming van de belangenbehartiging tussen dehengelsportverenigingen vindtniet altijd plaats.De federaties
in Noord-Holland werken samen in het POS. Met de Visserijnota Noord-Holland
(Quak, 1996a) hebben de samenwerkende federaties samen met de beroepsvisserij
eengezamenlijk visieopdebelangenbehartiging doordesportvisserij geformuleerd.
In Midden Noord-Holland wordt de sportvisserij bij de belangenbehartiging
ondersteund door de regio-adviseur van de N W S .
In Oost-Gelderland is de belangenbehartiging van de sportvisserij op een tamelijk
heldere wijze georganiseerd. Dit maakt het voor andere organisaties (bijvoorbeeld
de water- en natuurbeheerders) relatief gemakkelijk om contact op te nemen. In
Midden Noord-Holland is de belangenbehartiging van de sportvisserij tamelijk
ondoorzichtig georganiseerd.Ditmaakthetvooranderepartijen (bijvoorbeeld wateren natuurbeheerders) moeilijk om contact op te nemen.
Versnippering van visrechten en aandeel visrechten sport- en beroepsvisserij
De visrechtensituatie in Oost-Gelderland is eenvoudig. De bevisbare wateren zijn
in eigendom van zeer weinig organisaties (hoofdzakelijk het waterschap Rijn en
IJssel). Deze visrechten worden verhuurd aan twee sportvisserij-organisaties: de
hengelsportfederatie DeOudeIJsselenhetpootvisfonds vandeBerkel.Deberoepsvisserij heeft geen visrechten in Oost-Gelderland.
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De visrechtensituatie in Midden Noord-Holland is complex. Er zijn veel watereigenaren. Ookbestaan er nogenkele heerlijke visrechten. De grote eigenaren (van
veel wateren) verhuren deze wateren in veel kleine en grote eenheden. De verhuur
van water vindt op vier verschillende wijzen plaats:
- verhuur van het volledig visrecht aan de beroepsvisserij;
- verhuur van het volledig visrecht aan de sportvisserij;
- gesplitsteverhuur:hetaalvisrechtaandeberoepsvisserij enhet schubvis-visrecht
aan de sportvisserij;
- verhuurvanhetvolledigvisrechtaandesport-endeberoepsvisserij gezamenlijk.
De meeste groteeigenaren verhuren door wijzigingen inhet verhuurbeleid volgens
meerdere van de genoemde vormen. Van ongeveer de helft van alle wateren in
Midden Noord-Holland is het visrecht volledig aan deberoepsvisserij verhuurd. In
waterenwaarvandesportvisserij geenvisrechtenheeft verworvenkunnen sportvissers
slechts vissen met vergunning van deberoepsvisser of met een vergunning van een
hengelsportorganisatie die een machtiging heeft vergunningen te verstrekken. De
meeste door de sportvisserij verworven visrechten en machtigingen zijn verworven
op hengelsportverenigingsniveau. De hengelsportfederatie Midden Noord-Holland
beschikt over slechts weinig visrechten.

6.4.2 Ontwikkelen van eigen beleid
Zowel in Oost-Gelderland als in Midden Noord-Holland hebben de sportvisserijorganisaties recent planvorming ontwikkeld met betrekking tot het visstandbeheer
en de vismogelijkheden.
Sportvisserij-ontwikkelingsplannenen Visserijnota
InOost-Gelderland zijnhetSportvisserij-ontwikkelingsplan Oost-GelderseWateren
en het Sportvisserij-ontwikkelingsplan Watersysteem IJssel opgesteld. In NoordHolland is deVisserijnota Noord-Holland uitgebracht. Debelangrijkste verschillen
tussen de sportvisserij-ontwikkelingsplannen en de Visserijnota zijn:
- Deschaalvandeplannenverschilt.Desportvisserij-ontwikkelingsplannen hebben
eenregionaalschaalniveau.DeVisserijnota isopgesteldopprovinciaal schaalniveau.
- DeVisserijnota isopgesteld doordesport-enberoepsvisserij samen;desportvisserij-ontwikkelingsplannen zijn opgesteld door de sportvisserij.
- DeVisserijnota isvooreenbelangrijk deelgerichtophetwegnemenvanorganisatorische knelpunten binnen de (sport)visserijsector zelf.Eén van de kernpunten
in Noord-Holland is een betere afstemming tussen de vele verschillende
visrechthebbenden.
In Oost-Gelderland zijn er veel minder organisatorische knelpunten door het
vrijwel ontbreken van beroepsvisserij en door de relatief simpele
visrechtensituatie.
- Bij de Visserijnota is een Praktijkboek uitgebracht. Het Praktijkboek bevat een
leidraad voor de visrechthebbenden.
Visstandbeheer
InOost-Gelderlandwordthetvisstandbeheer gevoerddoordeFederatieOost-Gelder89

land en het Pootvisfonds van de Berkel. Deze organisaties hebben gezamenlijk de
visstandbeheercommissie Oost-Geldersewaterenopgericht.Dezecommissieadviseert
rechtstreeks aan het bestuur van beide organisaties. De grenzen van de visstandbeheersgebieden komen globaal overeen met de grenzen van de waterbeheerseenheden.
In Midden Noord-Holland wordt het visstandbeheer gevoerd door zeer veel
verschillendehuurdersvanhetvisrechten(eigenarenvanheerlijke visrechten).Veel
met elkaar in open verbinding staande wateren hebben meer visrechthebbenden.
Wateren waar de verhuur gesplitst plaatsvindt, hebben aparte beheerders voor de
schubvis en voor de aal. Wateren waarvan volledige visrecht gezamenlijk wordt
verhuurd hebben twee visrechthebbenden: één hengelsportorganisatie en één
beroepsvisser(organisatie). Voor enkele wateren is een visstandbeheercommissie
ingesteld. Defederatie Midden Noord-Holland heeft samen meteen andere NoordHollandse federatie een Commissie VisWaterbeheer ingesteld. Deze commissie
adviseert de visrechthebbende sportvisorganisaties rechtstreeks. In Midden NoordHolland zijn ditin demeeste gevallen hengelsportverenigingen. Degrenzen van de
visstandbeheersgebieden komen vaak niet overeen met de grenzen van de
waterbeheerseenheden.
In Oost-Gelderland worden momenteel visstandbeheerplannen opgesteld voor De
Boven Slinge/Bielheimerbeek en de Groenlose Slinge. Daarna zullen visstandbeheerplannen wordenopgesteldvoordeBerkelenvoordeOudeIJssel.Dezeplannen
worden opgesteld met subsidiëring van de SSB-regeling en van de waterschappen
en het zuiveringschap. In Noord-Holland wordt met de regio-avonden gestart met
de implementatie van het Praktijkboek. Op termijn zal per regio een visstandbeheercommissie worden ingesteld. Voordewaterstaatkundige eenhedenbinnen de
regio'swordenbasisplannen opgesteld.Hiervoorisechternogeenlangewegtegaan.

6.4.3 Beïnvloeden van besluitvorming van derden
Voor de sportvisserij is met name deplanvorming vanhet waterbeheer van belang.
Bij het opstellen van het provinciaal waterhuishoudingsplan (1996-2000) van
Gelderland is de sportvisserij betrokken. Hierdoor heeft de sportvisserij enkele
verbeteringen kunnen aanbrengen ten opzichte vanhetdaarvoor geldige waterhuishoudingsplan. Deze verbeteringen betreffen met name het verzekeren van de
toegankelijkheid van kwetsbare natte natuurgebieden voor de extensieve recreatie.
OokinNoord-Hollandisdesportvisserij betrokkenbijhetnieuwewaterhuishoudingsplan. De sportvisserij is in de gelegenheid gesteld te reageren op het conceptvoorontwerp.
In Oost-Gelderland is de sportvisserij betrokken geweest in het voortraject van het
waterbeheersplan. De NVVS-regio-adviseur was lid van deklankbordgroep. Toch
zijn niet alle wensen met betrekking tot de bevissing gehonoreerd. In de klankbordgroepiswelgedaan gekregendatpassagesdiehetvisstandbeheerinperkten zijn
afgezwakt.
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In Midden Noord-Holland is de sportvisserij niet vooraf betrokken bij de
totstandkoming vandewaterbeheersplannen vanhethoogheemraadschapendewaterschappen. Bij de inspraak op het waterbeheersplan van het waterschap De Waterlandenisvanuitdesportvisserij gereageerdophetinhetwaterbeheersplan opgenomen
beleidsvoornemen visrechten voortaan gezamenlijk aan sport-enberoepsvisserij te
verhuren. Vanuit desportvisserij waren erdermateveelinspreekreacties datervoor
dit punt een speciale inspreekavond is belegd. In het definitieve waterbeheersplan
is niet aan de bezwaren vanuit de sportvisserij tegemoet gekomen.
InOost-Gelderlandzijnmetbeheer-eninrichtingsplannenverschillende ervaringen
mee opgedaan. Bij het Inrichtingsplan van de Boven Slinge is de sportvisserij na
verloopvantijdindeprojectgroep vertegenwoordigd.Hierisooktegemoetgekomen
aanwensenvanuitdesportvisserij voordebevissingsmogelijkheden. BijhetBeheereninrichtingsplan vandeGroenlose Slingeisdesportvisserij nietbetrokken.Er zijn
toezeggingen gedaan dat bij de detailuitwerking de sportvisserij betrokken zou
worden,maar tot opheden isditniethet geval.Inhoudelijk ismen ooknog niet aan
de wensen vanuit de sportvisserij tegemoet gekomen.

6.4.4 Gezamenlijk vormen van beleid met derden
Noch in Oost-Gelderland, noch in Midden Noord-Holland zijn gezamenlijke
beleidsplannen opgesteld tussen de waterbeheerder en de sportvisserij.
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Lijst van in het rapport gebruikte afkortingen

AHV
AID
ANWB
BOA
BOD
BOW
CLC
CD?S
DIBEVO
EAA
EFSA
EFTTA
EG
EHS
FONV
HSV
IBN-DLO
IVN
IWOG
KNJV
KNMC
KNNV
KNRB
KNWV
LNV
LOP
NASO
NBP
NeBas
NFB
NIPO
NKB
NNWB
NWS
NVvT
NWB
OVB
POLG
POP
POS
RAVON
RIZA
rwzi
SSL

Amsterdamse Hengelsport Vereniging
Algemene Inspectie Dienst (Ministerie van LNV)
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Bijzondere OpsporingsAmbtenaar
Breed Overleg Deltawateren
Breed Overleg Waterrecreatie
Centrale Landinrichtings Commissie
Confederation Internationale de la Pêche Sportive
Dierenbenodigdheden en voeders
European Anglers Alliance
European Federation of Sea Anglers
European Fishing Tackle Trade Association
Europese Gemeenschap
Ecologische Hoofdstructuur
Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen
Hengelsportvereniging
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
Integraal Waterbeheersplan Oost-Gelderland 1994-1998
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging
Koninklijke Nederlandse Motorboot Club
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Koninklijke Nederlandse Roeibond
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministerie van)
Landelijk Overleg Platform
Nederlandse Autonome Sportvisserij Organisatie
Natuurbeleidsplan
Nederlandse Bond voor aangepaste sporten
Nederlandse Federatie van Brandingsporten
Nederlands Instituut voor Publieke Opinie en het martkonderzoek bv
Nederlandse Kano Bond
Noord-Nederlandse Watersport Bond
Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties
Nederlandse Vereniging van Toerzeilers
Nederlandse Waterski Bond
Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij
Provinciaal Overleg Landelijk Gebied
Provinciaal Overleg Platform
Provinciaal Overleg Sportvisserij Noord-Holland
Stichting Amfïbieën, Reptielen en Vissenonderzoek
Rijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheeren Afvalwaterbehandeling
rioolwaterzuiveringsinrichting
Stichting Sportvisserij Limburg
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SOGF
SVG
VBC
VROM
VZZ
WCL
ws
WVO
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Samenwerkende OostGelderse Federaties
Stichting Viscentra Gehandicapten
Visstandbeheercommissie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Ministerie van)
Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming
Waardevolle Cultuurlandschappen
waterschap
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren

Literatuur

Inditrapport geciteerdeliteratuurisgezetineenvetlettertype.Overige interessante
literatuur in een normaal lettertype.
Aar U. van & M. Dijkstra, 1996. Beheervisie AHV-wateren. In opdracht van de
Amsterdamse Hengelsport Vereniging. Urban van Aar, bureau voor water en
landschapsarchitectuur. Amsterdam.
Analyse vanhetaantaluitgereiktevisaktenenhetfenomeen zwartvissen, indejaren
1964t.m.1994,1995. VerenigingNederlandseAutonomeSportvisserij Organisaties.
ArkelH.O.M.,1980.DeKamervoordeBinnenvisserij:aantekeningenbetreffende
haar geschiedenis, taak samenstelling, werkwijze en beslissingen. Kamer voor
de Binnenvisserij. 's-Gravenhage.
Bakker J.G., 1983. Ontwikkelingen van visgedrag en kenmerken. De Nederlandse
sportvisser. In Recreatie &Toerisme 1983 no. 6 p. 237-242.
BakkerJ.G., E.Kugel &CR. van Zwam, 1988.Privatisering Maasplassen kost
sportvisser geld. Vanprovincie naarAqua Terra.InRecreatie &Toerisme 1988
nr. 12 p. 363-366.
Bakker J.G., J.E.M, de Milliano & W.F.A.M. van Sambeek, 1986a. Relatie
sportvissen en plankzeilen (1): conflict of harmonie? Onderzoek in opdracht van
LaVi. In Recreatie & Toerisme 1986 nr. l i p . 465-468.
Bakker J.G., J.E.M, de Milliano & W.F.A.M. van Sambeek, 1986b. Relatie
sportvissen enplankzeilen (2): conflict of harmonie? Meningen en aanbevelingen
over maatregelen . In Recreatie & Toerisme 1986 nr. 12p. 515-518.
Bakker P.J. den, 1990.Betekenis van integraal waterbeheer voor de sportvisserij.
In Recreatie 1990 nr ? p. 8-11.
BarkemaB.R., 1989.Sportvisserijinhetveenweidegebied. Knelpuntenenmogelijke
oplossingen. Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties. Amersfoort.
Basis-enInrichtingsplanEcologische VerbindingszoneGroenloseSlinge(inclusief
Steenbeek), 1995. Biologisch Station Zwilbrock e.V. in opdracht van het
Waterschap van de Berkel. Vreden (D).
Beheersplan Roosendaalse- en Steenbergse Vliet, 1993.In Bestuurskontakt nr. 93
p. 19.
Beleid onroerende zaken, 1996. Waterschap Het Lange Rond. Alkmaar.

95

Beleidsnota natuur en landschap inNoord-Holland, 1986.Provinciaal bestuur van
Noord-Holland. Haarlem.
Bermond B., 1992.Leed bij dieren of de mythe vanhet bewustzijn. Universiteit
van Amsterdam. Faculteit der Psychologie.
BermondB.,A.H.M.Lohman&J.M.H.Vossen,1996.Openbriefaandeminister
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Besluit van23mei 1985,houdendeReglement voordebinnenvisserij 1985, 1985.
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1985, nr. 283.
Besluit van5juni 1985,houdende Reglement minimummaten engesloten tijden
1985, 1985. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1985, nr.301.
BlomB., 1973.Het gebruik vandeNederlandse rivierenenoverige binnenwateren
als viswater per 1 januari 1971. Documentatierapport nr. 16. Hoofdafdeling
Sportvisserij en Beroepsbinnenvisserij van de Directie van de Visserijen.
's-Gravenhage.
Boer J. de & Q.T. Dao, 1994. Verontreinigingen in aal: monitorprogramma ten
behoeve van de Nederlandse sportvisserij 1993. DLO-Rijksinstituut voor
Visserijonderzoek. Rapport 94.004. IJmuiden.
Bon J. van & J.J. Boersema, 1988. Metallisch lood bij dejacht, de schietsport
en de sportvisserij; een onderzoek naar de verspreiding, de effecten en de
gebruiksalternatieven van metallisch lood. Rijksuniversiteit Groningen
Interfacultaire Vakgroep Energie en Milieukunde I.V.E.M.-rapport nr. 24.
Groningen.
BongersJ.J.A., 1989.Gerichtemarktbewerking tervergroting sportvisserijtoerisme
wenselijk. Nederland-Visland. In Recreatie & Toerisme 1989 no. 6 p.223.
Bongers J.J.A., 1986.Sportvisserij en toeristisch-recreatief beleid:eenverspeelde
kans?Economischebetekenissportvisserijonderschat. InRecreatie&Toerisme 1986
no. 9 p. 374-377.
Bongers J.J.A., 1985. Literatuurverkenning vormgeving en inrichting viswater.
Landbouwhogeschool VakgroepCultuurtechniek 'DeNieuwlanden' enNederlandse
Vereniging van sportvissersfederaties. Mededeling Vakgroep Cultuurtechniek no.
79, Wageningen.
Bongers J.J.A., 1984. Sportvisserij op Vlietland;nu en in de toekomst. Arnhem.
Bongers J.J.A., 1982.De Nederlandse sportvisser anno 1980/1981; eenonderzoek
naar de kenmerken en het gedrag van de sportvissers anno 1980/1981.
Documentatierapport nr. 25. Directie van de Visserijen. Den Haag.

96

BongersJ.J.A.&L.H.M.GroszeNipper, 1987. NIPO-onderzoekwijstuit: Toename
aantaljeugdige sportvissersin1986. InRecreatie &Toerisme 1987nr.5p.208-211.
BooijH.,M.A.G.T.vandenHoop,J.A.Janus &B.Loos, 1993.Alternatieven onder
schot; een vergelijking tussen bismut, ijzer, zink en loodbijjacht en sportvisserij.
Rapport no. 710401026 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
Bilthoven.
Boon, D., 1979.Dierenwelzijn &Recht. Gouda Quint BV. Arnhem.
Bos P., 1987. Overpijn en angst. Wat voelt een aan de haak geslagen vis? In
Argus 1987 nr. 1 p. 5-6.
BosmanD.A.F.,1994.Sportvisserijinnatuurgebieden.Stageverslag. Amersfoort.
BreedijkM.A.C.,1997.Belangennetwerken indersportvisserij. DLO-StaringCentrum, Rapport 458. Wageningen.
Brussaard W., 1987. De spelregels van de ruimtelijke ordening 1986.
Rijksplanologische Dienst, publikatie 87-3, Distributiecentrum
Overheidspublikaties. 's-Gravenhage.
CramerW.,J.deJong&J.A.Los, 1984.HandboekvoorMilieubeheer. Waterbeheer.
Samsom H.D. Tjeenk Willink. Alphen aan den Rijn/Deurne.
DeeconomischebetekenisvanwatersportensportvisserijinNederland, 1988.Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme. Breda.
Deijck C.F.J. van, 1993.Sportvissers en visstandbeheersplannen. In OVB-Bericht
1993 nr. 2 p. 59-62.
Densen, W. van, J. Backx &H. Bakker, 1990.Monitoren van visbestanden in het
Nederlandse binnenwater. In De Levende Natuur 1990 nr. 5 p. 146-153.
Dijk A. &T. Hermanussen, 1994.Integraal waterbeheerendeBovenSlinge.In
Het Waterschap 1994, nr. 10,p. 414-417.
Dorp, J.H. van, 1984.Aspecten vande relatienatuurbeheer -binnenvisserij.Kaart
en beschrijving van de gebieden in Nederland waar door middel van een
Publiekrechtelijke regeling het Verbod op Nachtvissen en de Gesloten Tijd niet
opgeheven zou moeten worden. Verslag van een 3-maands praktijkstage bij de
Inspectie Natuurbehoud te Utrecht in de periode februari tot en met april 1984.
Staatsbosbeheer, Inspectie Natuurbehoud, Utrecht.
Feith A.F., 1982.Visstand, visserijenwaterkwaliteit; Bijdragetenbehoevevanhet
opstellenvanrijks-enprovinciale waterkwaliteitsplannen. Documentatierapport nr.
24 Directie van de Visserijen. Den Haag.

97

Gidsvoorgehandicaptesportvissers;practische tips,kaarten,stekinformatie, 1982.
Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties. Amersfoort.
GijsbertseH., 1992.Cursussen,voorlichtingenonderzoekbelangrijker dan pootvis.
In Recreatie &Toerisme 1992 nr. 11p.33.
HavekesH.J.M.&W.G.M.Heidens, 1990.De Wetopdewaterhuishouding. Integraal
waterbeheer injuridisch perspectief.Koninklijke Vermande bv. Lelystad.
Hekhuis H.J. &D.W. Bruil, 1995.Handhavinggroene wetten: samen naar een
oplossing!. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. IBN-rapport 178.
Wageningen.
Hengelaars mijden hinderlijke recreatie, 1993.In Bestuurskontakt nr. 93.p.3.
Hengelsport en Binnenvisserij, 1987. Infotitel 14. Ministerie van Landbouw en
Visserij.DirectieVoorlichtingenExterneBetrekkingen.Staatsdrukkerij.DenHaag.
Heroverweginginstrumentariumbinnenvisserij,1987.InterdepartementaalBeleidsonderzoek. Begrotingsvoorbereiding 1988. Deelrapport nr. 1.
Interdepartementale heroverwegingswerkgroep 'Instrumentariumbinnenvisserij'.
(Den Haag).
Hetopstellen vanvisstandbeheerplannen inhetkort, 1995.Nederlandse Vereniging
van Sportvissersfederaties. Amersfoort.
HosperS.H., M.L.Meijer &P.A.Walker (red.), 1992.HandleidingActief Biologisch
Beheer. Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
(RIZA) en Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB).
IntegraalWaterbeheersplan Oost-Gelderland(IWOG)1994-1998,1994. Waterschap
vandeOudeIJssel,WaterschapvandeBerkel,Waterschap IJsselland-BaakseBeek,
Polderdistrict Rijn en IJssel, Zuiveringschap Oost-Gelderland ism TAUW Infra
Consult.
Jaarverslag 1-4-1985 - 31-12-1986, 1987. Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij. Nieuwegein.
Jaarverslag1984,1985.SecretariaatvandeKamervoordeBinnenvisserij.DenHaag.
JaarverslagNWS 1988-1995.NederlandseVerenigingvan Sportvissersorganisaties.
Amersfoort.
Jong J.W. de, 1996. De bijdrage van hengelsportverenigingen aan het waterkwaliteitsbeheer. Voordracht symposium 90jaar AHV. 24 mei 1996. Amsterdam.
KammanJ.&W.Peschke,1996.Evaluatievanderegio-avonden.Internenotitie.
Niet gepubliceerd.
98

Kamperen en vissen bij de boer, 1990. Stichting Vrije Recreatie en Nederlandse
Vereniging van Sportvissersfederaties. Amersfoort.
Kamphorst T.J., 1969.Desportvisserij inMidden-Utrecht (een terreinverkenning).
Mededelingen vanhet Sociologisch Instituut van deRijksuniversiteit teUtrecht no.
55. Utrecht.
Ketelaar F.C.J., 1978. Oude zakelijke rechten vroeger, nu en in de toekomst.
Universitaire Pers Leiden. W.E.J. Tjeenk Willink. Zwolle.
Ketting K. (red.), 1983. Elseviers grote boek voor de sportvisserij. Derde druk.
Elsevier. Amsterdam/Brussel.
KleinBretelerP.H.M., 1982.SportvisserijinZeeland; eeninzichtinrecreatiebeleid,
sportvisserijwetgeving, en -vergunningenbeleid,alsmede accommodatieknelpunten
in Zeeland.Delta Federatie, Nederlandse Vereniging van Sportvisserijfederaties.
Klein BretelerP.H.M.,1988.Visstandbeheerindeprovincie Overijsselinrelatie
tot de waterhuishouding.
Deel 1: Organisatiestructuur en Strategie-ontwikkeling
Deel 2: Situatie-analyse
Hoofdlijnenenaanbevelingen.OrganisatietotVerbeteringvandeBinnenvisserij.
Nieuwegein.
Klein Breteler P.H.M., A.J.P. Raat & M.P. Grimm, 1989. Visstandbeheer en
waterhuishoudkundig beheer:knelpunten enmogelijkheden. In H 2 0 (22) 1989, nr.
11, p. 325-329.
KluitersJ., 1993. Water:vandeecologischekant :ecologischomgaanmetwater
enoeversinNoord-Holland.ProvincieNoord-Holland.DienstRuimteenGroen.
Koe,J.de, 1991.Recreatief medegebruikvanverpachtewaterschapsterreinen.Een
onderzoeknaardemogelijkhedenvoorhetuitzetten vanwandelpadenopverpachte
waterschapsterreinen .WerkgroepRecreatie.Rapportnr. 13.DoctoraalscriptieWerkgroep Recreatie/ Vakgroep Agrarisch Recht. Landbouwuniversiteit Wageningen.
KokF.J.M,de, 1983.Deviswordtduurbetaald. WaterkwaliteitsbeleidinNederland.
In Recreatie & Toerisme 1983 no. 6 p. 233-236.
Korteweg K.N., 1937.De Heerlijkheid Altena en de veer- en vischrechten op het
boveneinde der Merwede. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. J. Muusses.
Purmerend.
Kraak E.M., 1986. Sportvisserij - Gevaar voor visetende vogels! In Vogeljaar,
tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming 1986 nr. 1p. 32-34.

99

Kugel E., L.M.J. Martens & CR. van Zwam, 1988. Sportvissen op de
Middenlimburgse Maasplassen. Een onderzoek naar gebruik en betekenis vande
MiddenlimburgseMaasplassendoorenvoordesportvissersendemogelijkegevolgen
vandeprivatiseringhierop.Landbouwuniversiteit Wageningen.WerkgroepRecreatie.
Kuijpers C.B.F. &P.Glasbergen, 1990.Perspectieven voorintegraal waterbeheer.
Een bestuurskundige analyse ten behoeve van de uitwerking van integraal
waterbeheer. SDU Uitgeverij. 's-Gravenhage.
Leentvaar J., 1994. Integraal waterbeheer is mensenwerk. Inaugurele rede 15
september 1994. Landbouwuniversiteit Wageningen.
LengkeekJ., 1989a.Sterkwater. Eenonderzoeknaarprivatiseringindesportvisserij.
Mededelingen vandeWerkgroepRecreatieno. 15.Landbouwuniversiteit Wageningen.
Lengkeek J., 1989b.Maatschappelijke organisaties inhetproces van privatisering.
Toekomstigerolhengelsportorganisaties. In Recreatie &Toerisme 1989nr. 5p.W
XIII-XV.
Leuven R., H. de Nie & G. van der Velde, 1988. Vistrappen en paaiplaatsen
gevraagd.In Natuur en Milieu november 1988, p. 4-9.
MechéA.P.vander, 1996.DeroivandeAmsterdamseHengelsportvereniging(AHV)
in het integraal waterbeheer. Voordracht symposium 90jaar AHV 24 mei 1996.
Amsterdam.
Meché A.P.vander, 1993. Het visstandbeheersplan indepraktijk. In OVB-Bericht
1993 nr. 2 p. 44-50.
MeyereJ.C., 1937.Oudenogbestaandezakelijke rechten.Tweede druk. H.J.Paris.
Amsterdam.
MillianoJ.E.M,de&W.F.A.M.vanSambeek,1986.Sportvissenenplankzeilen.
Eenonderzoeknaarconflictenenmaatregelen.MededelingenvandeWerkgroep
Recreatie no. 4. Landbouwuniversiteit Wageningen.
MolenH.vander, 1996.Vissen inhelderwater. Voordracht symposium90jaarAHV.
24 mei 1996. Amsterdam.
Moquette F. &E.Stoop (red.),(1995). Waterwereld, ontdekkingstocht langsvisrijk
waterland. NederlandseVerenigingvanSportvissersfederaties. BDUGrafisch Bedrijf.
Barneveld.
Nationalanglingsurvey,1994.NationalRiversAuthority.FisheriesTechnicalReport
5. HMSO. London.
Nie H.W. de, 1996.Atlas vandeNederlandse zoetwatervissen. Media Publishing.
Doetinchem.
100

Nie H. de, 1988. Wordt de visfaunageprivatiseerd? De OVBals bijwagen vande
pleziervisserij. In Argus 1998 nr. 2 p. 13-14.
NieH.de,1987.Denvvs en 'hethuisvandevis'.Eenbespreking vanhetjaarverslag van de sportvissersvereniging. In Argus 1987 nr. 4 p. 9-10.
Nie H. de, 1986.Belachelijke gedachten van OVB.In Argus 1986 nr. 3 p. 12.
Nota ecologisch beheer in Noord-Holland, 1985. Provinciaal bestuur van NoordHolland. Haarlem.
Notafaunabeheer, 1987.Deplaats vandejacht ende visserij inhet faunabeheer.
Stichting 'Het Noordhollands Landschap.
NotaIntegraalVisstandbeheer, 1995.Rapportageinterdepartementale werkgroep
integraal visstandbeheer. MinisterievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij.
Ministerie van Verkeer & Waterstaat.
Notitie beleid beroepsbinnenvisserij, 1991.
Notitie visstandbeheercommissies in de binnenwateren. In voorbereiding.
Onderzoek naar de daling van het aantal uitgereikte viskaarten in het seizoen
1984/1985, (198?).NIPO, het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het
Marktonderzoek B.V.
Onderzoek sportvisakte 1994, 1995.I-tekstdeel;II-Tabellendeel.NIPO, rapport
no. Y-123. Amsterdam.
Onderzoek sportvisakte 1995, 1996.I-tekstdeel;II-Tabellendeel. NIPO, rapport
no. ?. Amsterdam.
Onderzoek visparticipatie 1994, 1994. NIPO, rapport no. Y-124. Amsterdam.
Philipsen J.F.B. & J.G. Bakker, 1989. Privatisering van water- en
hengelsportaccommodaties. Eenonderzoeknaarprocesseneneffecten.Mededelingen
van de Werkgroep Recreatie no. 15.Landbouwuniversiteit Wageningen.
Plankzeilenophengelsportwater, 1984.Onderzoeknaarhinderervaringenvanhengelsportverenigingen.NederlandseVerenigingvanSportvissersfederaties. Amersfoort.
Potting S.M.C., 1989.De consumptievanvisdoorsportvissers. Hoofdinspectie van
devolksgezondheid voordelevensmiddelen endekeuringvanwaren, Staatstoezicht
op de volksgezondheid en Sector volksgezondheid en milieu, gemeentelijke
geneeskundige en gezondheidsdienst Amsterdam. Rijswijk.

101

Praktische betekenis van ruilverkaveling voor de sportvisserij; een analyse van
voorontwerp-rapporten voor ruilverkaveling; een enquête onder hengelsportorganisaties over hun betrokkenheid bij ruilverkavelingen, mei 1985.
Prinssen J.C.C. &J.A. Kropman, 1975.De Nederlandse sportvisser. Samenvatting
vaneenonderzoeknaarkenmerken,gedragenwensenvandesportvissers. Instituut
voor Toegepaste Sociologie. Nijmegen.
Quak J., 1996a. Visserijnota Noord-Holland 1996-2005. Hengelsportfederatie
DeNoordkop,FederatievanHengelsportverenigingen Midden Noord-Holland,
Hengelsportfederatie Noord-WestNederland,FederatievanHengelsportverenigingeninhet Gooi-enEemland e.o.,Noordhollandse Bondvan Beroepsvissers,
Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij. Nieuwegein.
QuakJ., 1996b.Praktijkboek voordesport-enberoepsvisserij inNoord-Holland.
Hengelsportfederatie De Noordkop, Federatie van Hnegelsportverenigingen
MiddenNoord-Holland,Hengelsportfederatie Noord-WestNederland,Federatie
vanHengelsportverenigingen inhetGooi-enEemlande.o..Noordhollandse Bond
van Beroepsbinnenvissers, Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij.
Nieuwegein.
QuakJ., 1993.Devisstandineenbeheersplan. InOVB-Bericht 1993nr.2p.54-58.
Quak J. & P. Riemersma, 1993. Visstandbeheerplan Kempensche beken, periode
1994 - 1999. Vereniging Dommelvisrecht en Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij. Nieuwegein.
Recreatief medegebruikofspecifiek aanbod?, 1982.Eenanalyse vandekosten van
recreatievevoorzieningentenbehoevevanfietsen,wandelen,paardrijden en vissen.
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V., Terp B.V. Heerenveen.
Rode lijst van vissen, 1996. In OVB-Bericht 1996-3.
Rooijackers R.M.M., P.J.T. Verstraelen & L. van Liere (red.), 1992. Integraal
(water)beheer indepraktijk gebracht.Rapporten ennota's no.28.Commissie voor
Hydrologisch Onderzoek TNO. Delft.
SantvoortJ.A.W.S.van, 1993.Beroepsvissers envisstandbeheersplannen.InOVBBericht 1993 nr. 2 p. 51-53.
Schmelling W., 1996. Rapportage werkgroep vislood. (niet gepubliceerd).
Schouten W.J. & J. Quak, 1995. Visstandbeheerplan Voer, periode 1996-2000.
Visstandverbetering Maas,Visvereniging 'LaTruite' enOrganisatieter Verbetering
van de Binnenvisserij. Nieuwegein.
Spiegel A. van der, 1993.Doel en inhoud van een visstand beheersplan. In OVBBericht 1993 nr. 2 p. 39-43.
102

Sportvisserij aan en op het Lauwersmeer, 1987. Knelpunten en
ontwikkelingsmogelijkheden. Provinciaal GroningerFondstotverkrijging enbehoud
van goed hengelwater, Federatie Friesland van Sportvissersverenigingen, Drentse
Federatie van Hengelsportverenigingen, Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties.
Sportvisserijenanderevormen vanwaterrecreatie,1993.Nederlandse Vereniging
van Sportvissersfederaties. Amersfoort.
Sportvisserij en het beheer van water- en oeverplanten, (19??). Nederlandse
Vereniging van Sportvissersfederaties. Amersfoort.
Sportvisserijentoeristisch-recreatiefbeleideenverspeeldekans?, 1986.Nederlandse
Vereniging van Sportvissersfederaties. Amersfoort.
Sportvisserij-gebruikin Oost-Gelderland,1994.Achtergronddocument -nummer
1- ten behoeve van het sportvisserij-ontwikkelingsplan Oostgelderse wateren.
Commissie Sportvisserij Oostgelderse Wateren.
Sportvisserij-ontwikkelingsplanOostgeldersewateren, 1995.CommissieSportvisserij Oostgelderse Wateren.
Sportvisserij Ontwikkelingsplan Watersysteem IJssel; visserijkundig beheer en
sportvisserijgebruik, 1996. Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties,
Hengelsportfederatie De Oude IJssel, Vereniging Hengelsportfederatie OostNederland. Hengelsportfederatie Veluwezoom. Amersfoort.
Sportvisserijontwikkelingsplan, 199?. Watersysteem Maas. Visserijkundig beheer
en sportvisserijgebruik. Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties.
Steinmetz B., 1979.De indevisseizoenen 1975/1976, 1976/1977en 1977/1978per
gemeenteuitgereiktepubliekrechtelijke visdocumenten.Documentatie-rapporten nr.
22. Directie van de Visserijen. Den Haag.
Steinmetz B., 1976.De in de visseizoenen 1973/1974 en 1974/1975per gemeente
uitgereikte publiekrechtelijke visdocumenten. Documentatie-rapporten nr. 19.
Hoofdafdeling Sportvisserij en Beroepsbinnenvisserij. Directie van de Visserijen.
's-Gravenhage.
Structuurschema Groene Ruimte, 1992. Ontwerp-planologische kernbeslissing.
Ministerie van LNV.
Teisman G., 1993.De reconstructie van beleidsprocessen: overfasen, stromen
en ronden. In Heffen O. van & M.J.W. van Twist: Beleid en wetenschap,
hedendaagse bestuurskundige beschouwingen. Samsom H.D. Tjeenk Willink.
Alphen aan den Rijn.

103

Timmerman B., 1995. Dierenwelzijnsknelpunten en aanbevelingen. Notitie
Dierenbescherming. Nederlandse Vereniging tot Bescherming vanDieren. Den
Haag. In: Commentaren op de nota Dynamiek en Vernieuwing van
maatschappelijkeorganisatieszoalsdienaarde TweedeKamerzijngestuurd 1995.
Tomeff H., 1989.Dalingaantalverkochte visaktenzetdoor.InRecreatie &Toerisme
1989 nr. 11p. 370-371.
Trench CC, 1975.De geschiedenis vandesportvisserij. Vertaald enbewerkt door
K. Ketting. Uitgeverij Interdijk B.V. Schiphol-Oost.
Veldkamp R., 1994. VoedselkeusvanAalscholvers Phalacrocorax carbo sinensis
inNoordwest-Overijssel. Bureau Veldkamp voor ecologisch onderzoek en advies.
Steenwijk.
Vereniging en politie binden samen strijd aan tegen zwartvissen 1993. In OVBBericht 1993 nr. 3 p. 83-87.
Verheijen FJ . & R.J.A. Buwalda, 1988. Doen pijn en angst een gehaakte en
gedrilde karper lijden? Rijksuniversiteit Utrecht.
Verslag van het Symposium 'Integraal Waterbeheer opProvinciale schaal', 1989.
Stichting Milieufederatie Groningen. Vereniging Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij, afdeling Groningen. Groningen.
VervolgRapport Fort Veldhuis, 1992.Gezamenlijke Water- en Visstandkommissie
der Federaties Midden Noord-Holland en De Noordkop.
Vink N. (red.), 1996.Jaarverslag Federatie vanHengelsportverenigingen Midden
Noord-Holland.
Visdocumentencontrole in Friesland en Noord-Holland Zuid, 1996. OVB-Bericht
1996-3, p. 81-83.
Vissen inschoon water, 1994.Advies voor een ecologisch verantwoord beheer en
gebruikvanbinnenwateren, toegespitstopzoetwatervissen. Natuurbeschermingsraad,
Utrecht, januari 1994.
Visserijwet 1963, 1970. No 45 Schuurman en Jordens, Zwolle.
VisstandbeheerinhetNederlandsebinnenwater, 1989.NederlandseVerenigingvan
Sportvissersfederaties (NWS). Amersfoort.
Visstanden in Oost-Gelderland, 1994. Achtergronddocument -nummer 2- ten
behoevevanhetsportvisserij-ontwïkkleingsplan Oostgeldersewateren.Organisatie
ter Verbetering van de Binnenvisserij in samenwerking met Pootvisfonds van
deBerkel,Hengelsportfederatie deOudeIJsselenNederlandseVereniging van
sportvissersfederaties.
104

Voet, J.L.M, van der, 1987. Recreatief gebruik van waterschapsterreinen.
Mededelingen van de Werkgroep Recreatie 9. Landbouwuniversiteit Wageningen.
Vormgevingen inrichtingviswater, 1990.Ministerie vanLandbouw, Natuurbeheer
en Visserij, directie Openluchtrecreatie. 's-Gravenhage.
Vries G.G. de, 1996. Visstandbeheer binnen de recreatieschappen. Voordracht
symposium 90jaar AHV. 24 mei 1996. Amsterdam.
Water in uitvoering, 1995.Beleidsnota: Evaluatie vanhet Waterhuishoudingsplan
en anticipatie op een volgendplan. Dienst Milieu en Water. Provinciaal Bestuur
van Noord-Holland. Haarlem.
Water-envisstandbeheerFortVeldhuis,1990.GezamenlijkeWater-enVisstandkommissiederFederatiesMiddenNoord-Holland enDeNoordkop,Provinciale
WaterstaatNoord-HollandenNederlandseVerenigingvan Sportvissersfederaties.
Waterbeheersplan1992-1995,1992. Hoogheemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen in Kennemerland en Westfriesland. Edam.
Waterbeheersplan1993-1996, 1993. Waterschap Het Lange Rond. Alkmaar.
Waterbeheersplan De Waterlanden 1995-1999, 1996. Inclusief het
waterkwaliteitsdeel van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluisen in
HollandsNoorderkwartier.WaterschapDeWaterlandenen Hoogheemraadschap
van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier.
Waterhuishoudingsplan Gelderland, 1996-2000, 1996. Provincie Gelderland.
Arnhem.
Waterhuishoudingsplan, 1991. Water in beweging. Provinciaal bestuur van
Gelderland. Arnhem.
Waterschappen en recreatief medegebruik, 1991. Unie van Waterschappen en
Ministerie van Landbouw, Naturbeheer en Visserij. 's-Gravenhage.
Zijden J.M.P.H. van der, 1993.Vissen ismeerdanvissen.In OVB-bericht 1993nr.
2 p. 34-38.

105

Aanhangsel A Stappenplan voor het maken van een visstandbeheerplan
Bron: Visstandbeheer, 1989.
stap 1

inventarisatie
A objectbeschrijving
B bepaling waterkwaliteit
C inventarisatie water- en oeverplanten
D inventarisatie van de visstand
E inventarisatie wensen en klachten van de leden
Finventarisatie vandevisvoedselorganismen (meestal
niet noodzakelijk)

stap 2

Doelformulering
- vergelijking resultaten en beoordeling (A t/m F)
- vaststellen doelen

stap 3

Maatregelen
- vis uitzetten
- vis onttrekken
- vergunningsvoorwaarden
- maatregelen ten aanzien van de randvoorwaarden

stap 4

Uitvoering
- draaiboek

stap 5

Evaluatie

Toelichting
stap IA

Objectbeschrijving
1 omschrijving van het water
- breedte, diepte, lengte en oppervlak water;
- grondsoort, helling onderwatertalud, dwarsprofiel,
dikte baggerlaag, aard van de oever, stroming;
2 ruimtelijk ordeningsaspecten
- toegankelijkheid, anderegebruikers,bestemmingsplannen,looprecht,diversebelemmeringen voorvis
en visser
3 wederpartijen
- eigenaar/verhuurder, onderhoudsplichtige, waterkwaliteits-en-kwantiteitsbeheerder,recreatieschap,
visrechthebbenden aangrenzend water
4 visrecht en bevissing
- gesplitsteverhuurofvolledigvisrecht;beroepsvisserij;
regelgevingmetbetrekkingtotdebevissing;hoeisde
bevissing inhetaangrenzende water?
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stap IB

stap IC

stap ID
stap IE

5 karakteristiek van het gebied
- watertype, vorm van het viswater, grondsoort,
herkomst water, begroeiing rondom water, oever,
taludhelling
Bepaling waterkwaliteit
oppervlaktewaterbemonstering:
maandbemonstering: zuurstof
kwartaalbemonstering: zichtdiepte, chloridegehalte,
zuurbindend vermogen, zuurgraad (pH), ammoniumgehalte (NH4+), ammoniakgehalte (NH3)
dieptemonsters (waterkwaliteit langs bodem):
kwartaalbemonstering: watertemperatuur, chloridegehalte en zuurstofgehalte (indien noodzakelijk
zwavelwaterstof (H2S)).
Inventarisatie water- en oeverplanten
opstellen biologisch rapport (minimaal jaarlijks)
onderscheidinoeverplantenenwaterplanten(émergente
planten,drijfbladplanten, drijvendeplanten,ondergedoken planten en flab
inventarisatie van de visstand
hengelvangstregistratie: kwaliteit van de vis(stand),
soortensamenstelling, waardering vandehengelvangst
inventarisatie klachten/wensen van de leden
eenjaarlijkse schriftelijke enquête onder de leden

Indienbepaaldevragenonvoldoendezijnbeantwoorddankunnen devolgendestappen
worden uitgebreid:
stap IB
nadere informatie over de waterkwaliteit kan worden
ingewonnen bij de waterbeheerder;
stap ID
bestandsopname met beroepsvistuigen (zegen of
elektrovistuig) eventueel kan met behulp van
schubbemonstering deleeftijdsopbouw vandegevangen
vis worden bepaald. Indien uit deze analyse blijkt dat
er groeistagnatie optreedt, dan kan stap IF
(inventarisatievisvoedselorganismen)noodzakelijk zijn.
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Aanhangsel B Planvorming in Oost-Gelderland

B.l Sportvisserij
B.l.l Sportvisserij-ontwikkelingsplan Oostgelderse Wateren
In 1995ishetsportvisserij-ontwikkelingsplan Oostgeldersewateren (1995)opgesteld
doordecommissieSportvisserij OostgelderseWateren.Ditiseen gemeenschappelijke
commissie van deFederatie De Oude IJssel en het pootvisfonds van deBerkel. Bij
hetopstellenvanhetsportvisserij-ontwikkelingsplanisdecommissiebijgestaan door
eenregio-adviseur vandeN W S endoordeOVB.Bijhetopstellen vanditplan zijn
geen vertegenwoordigers van andere belangengroepen betrokken, zoals de waterbeheerder, de natuurbescherming of de beroepsvisserij.
Het sportvisserij-ontwikkelingsplan is gefinancierd door de federatie en het
pootvisfonds aangevuld met een kleine aanvullende bijdrage van de N W S en de
OVB. Doel van het plan is om meer inzicht te krijgen in de sportvisserij in OostGelderland. Dit tenbehoevevan deeigenplanvorming, maarookomaande andere
belangengroepen duidelijk te maken waar de sportvisserij voor staat. De volgende
activiteiten worden in het sportvisserij-ontwikkelingsplan ontwikkeld:
Promotie
Vergroten van de belangstelling voor sportvissen in de Oostgelderse wateren in
samenwerking met de detailhandel en het toeristisch bedrijfsleven.
Sportvisserijmogelijkheden
Momenteel is de inrichting van de wateren wat betreft bereikbaarheid, toegankelijkheid enbevisbaarheid goed.Indenabije toekomstzalditkunnenveranderen door
herinrichtingsmaatregelen, bijvoorbeeld in het kader van ecologische verbindingszones.Dezemaatregelen hebbennaarverwachting eenpositief effect opde visstand
en de landschappelijke aantrekkelijkheid van de wateren. De bevisbaarheid zou in
de knel kunnen komen, tenzij erbij deplanvorming rekening wordt gehouden met
de sportvisserij (bijvoorbeeld her en der kleinschalige voorzieningen) en mits in
combinatie met herinrichting niet wordt besloten de sportvisserij door verbodsbepalingen onmogelijk te maken.
Visstandbeheer
Gestreefd wordtnaareenmetdemilieu-omstandigheden inevenwichtzijndezogevarieerdmogelijke visstandmeteenevenwichtigeenduurzamepopulatie-opbouw. Een
bijzonder accent ligt op het herstel van populaties van voor Oost-Gelderland
kenmerkende soorten, zoalswinde,beekforel, serpeling,kopvoorn enkwabaal.Om
dit te kunnen bereiken moet worden samengewerkt met de waterbeheerders. In de
uitwerking vanhet sportvisserij-ontwikkelingsplan wordt aangegeven watde sportvisserij in deze van de waterbeheerders verwacht. Hiertoe worden er voor de
verschillende wateren visstandbeheerplannen opgesteld.
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B.1.2 Sportvisserij-ontwikkelingsplan Watersysteem IJssel (1996)
Ditsportvisserij-ontwikkelingsplan richtzichopdeIJssel,hetPannerdensch Kanaal,
een deel van deNederrijn en deOudeIJssel.Het sportvisserij-ontwikkelingsplan is
opgesteld door de N W S namens de hengelsportfederatie Oost-Nederland, de
hengelsportfederatie Veluwezoomendehengelsportfederatie OudeIJssel.Vergeleken
methetsportvisserij-ontwikkelingsplan Oost-Geldersewaterenbiedthet sportvisserijontwikkelingsplan Watersysteem IJssel een uitgebreidere analyse van de bevisbaarheid, met name de looprechten. Uit veldinventarisaties blijkt dat 60% van de
oevervandeOudeIJsselnietbevisbaaris,omdatdesportvisserhiernietmagkomen.
Hierbij gaathet omdelinkeroever van Laag-Keppel totDoesburg waarhet polderdistrict Rijn enIJsseldelooprechten nietverhuurt, omhetlandgoed Kasteel Keppel
enomdeoevers tussen deOudeIJssel ennieuw uitgegeven bedrijventerreinen rond
Doetinchem. In het sportvisserij-ontwikkelingsplan Watersysteem IJssel wordt
uitgesproken dat de toegankelijkheid van de oevers langs de Oude IJssel verbeterd
moet worden, met name wat betreft de looprechten.

B.1.3 Visstandbeheerplannen
DeCommissieSportvisserij Oost-Geldersewaterenheeft deOVBopdrachtgegeven
visstandbeheerplannen op te stellen voor de Groenlose Slinge en de Boven Slinge.
Deze zijn naar verwachting in het voorjaar van 1997 gereed. De commissie is
voornemensomdaarnaopdrachtteverstrekkenvoorhetopstellenvan visstandbeheerplannen voor de Berkel en de Oude IJssel. Het opstellen van deze plannen wordt
gesubsidieerd door de OVB (SSB-regeling) en het waterschap.
Hetvisstandbeheerplan wordtzonderoverlegmetanderebelangengroepen opgesteld.
Welkrijgen het zuiveringschap en de waterschappen degelegenheid om concepten
te becommentariëren.

B.2 Waterbeheer
B.2.1 Waterhuishoudingsplan Gelderland voor de jaren 1996-2000
Het waterhuishoudingsplan Gelderland voor dejaren 1996-2000 is het vervolg op
het provinciaal Waterhuishoudingsplan 'Water in beweging' van de provincie
Gelderland. Het waterhuishoudingsplan is bepalend voor het waterbeheer door de
Geldersewaterschappen.Inditwaterhuishoudingsplan wordtondermeergekozenvoor:
- hetbeschermen vannattenatuurmetnameindiegebiedenwaarnatuurinconcentraties voorkomt;
- het gebruiken van watergangen voor natuurontwikkeling en recreatie.
InOost-Gelderlandliggendeconcentratiesnattenatuurmetnameinhetgebiedrond
Winterswijk en in een gebied in de driehoek Eefde, Ruurlo en Steenderen.
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In het waterhuishoudingsplan worden in Oost-Gelderland aan het gehele
beheersgebied vijf functies voor de belangen 'landbouw en natuur' aan het
oppervlaktewater en (ondiepe) grondwater toegekend:
I
II
III
IV
V

water voor landbouw
water voor landbouw en niet-kwelafhankelijke natuur
water voor landbouw en kwelafhankelijke landnatuur
water voor landbouw en kwelafhankelijke land- en waternatuur
water voor natuur van het hoogste ecologische niveau

Ook voor de belangen van huishoudens en bedrijven kunnen functies aan
gebieden/wateren worden toegekend:
VI grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening
VII grondwater voor bedrijven
De functie voor het belang hengelsport is niet meer opgenomen in het
waterhuishoudingsplan. Deze functie moet worden vastgeleg bij de herziening van
dewaterbeheersplannen. FiguurB1geeft aanhoedefuncties (I-V)in Oost-Gelderland
zijn toegekend.
|

•
•

|Functie: "watervw* landbouw"
R r v t i e - "water v°<* landbouwen
r u n d « riet-kwelalharkeifœ natu"
B r v t i e - "watervoor landbouw en^,
" " ^ kwelamanKa^landnatuu*
_
„ "watervoor landbouwen
Functie: kwejathankejl«land-en

waternatuur

I Finotip- "water voor natuur vanhet
I " « ^ hoogsteecotogfeche niveau"

Fig. BI Functies van wateren inOost-Gelderland

In gebieden met functie V 'is druk vanuit de recreatie in de gebieden of langs de
waterenmetdezefunctie,behoudensextensieverecreatiezoalswandelen,inprincipe
niet aanvaardbaar.'
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B.2.2 Integraal waterbeheersplan Oost-Gelderland 1994-1998 (IWOG)
Het IWOG is een nadere uitwerking en invulling van het provinciale waterhuishoudingsplan door de waterschappen. In het IWOG wordt ten aanzien van de
functiegebieden het volgende bepaald.
- In gebieden met functie V zal het waterschap niet meewerken aan het recreatief
medegebruik. Deze gebieden zullen niet toegankelijk worden gemaakt voor de
hengelsport. Hier zullen alleen visrechten worden verhuurd voor het doen van
onderzoek inhetkadervanhetvisstandbeheer indebenedenlopen.Inhetnieuwe
waterhuishoudingsplan worden wel mogelijkheden voor extensieve recreatie
voorzien in deze gebieden.
- In gebieden met functie IV wordt gestreefd naar zonering van de recreatie.
- Waaringebieden metfunctie It/mIVonevenredige schadeaannatuur ofaanliggendegrondenwordtverwacht alsgevolgvanrecreatief medegebruik zalrecreatief
medegebruik niet worden toegestaan.
- In allewateren dient het uitzetten van visten behoeve van dehengelsport te zijn
afgestemd opeennatuurlijke visstand.Ditbetreft zowelde soortensamenstelling
als de hoeveelheid vis.
In het IWOG wordt ook een voorstel voor de functietoekenning van hengelwater
gedaan.Hierhebbendewaterbeheerders eeninspanningsverplichting omondermeer
te voldoen aan de volgende eisen:
- toegankelijkheid en bereikbaarheid van het water;
- oppervlaktewater voldoet aan grenswaarde.
De voorstellen zijn gedaan voor die wateren waar de waterbeheerders deze eisen
daadwerkelijk waar kunnen maken. Voor wateren die niet zijn voorgesteld als
hengelwater heeft het waterschap geen inspanningsverplichting om het hengelen
mogelijk temaken.Eenenander staatlosvanhetbeleid tenaanzien vandeverhuur
van visrechten. Over deverhuur van visrechten wordt het volgende opgemerkt. Bij
verlenging van huurovereenkomsten zal overleg plaatsvinden over wederzijdse
belangen (natuurvriendelijke oeverinrichting, waterkwaliteit, uitzetten vanvis,enz.).
Bij de afweging of, en onder welke voorwaarden de huur kan worden voortgezet,
worden nadrukkelijk gereed zijnde visstandbeheerplannen betrokken. Als een
visstandbeheerplan nognietaanwezig is,zalopstelling vanzo'n planbij verlenging
vandehuurwordenvoorgeschreven.Bijverlengingvandehuurzalookwordengelet
op waterkwaliteits- en ecologische aspecten. Voor het opstellen van de visstandbeheerplannen kan ondersteunend onderzoek door de waterbeheerders uitgevoerd
worden en zullen gegevens van bestaand onderzoek worden ingebracht.
HetIWOGgeeftindicatiefecologischeverbindingszonesinOost-Gelderlandaan.Nadere
uitwerkingmoetinsamenwerkingmetandereoverhedengeschieden.Dewaterbeheerders
willendeingerichteverbindingszones(voorzoverereendirecterelatieismethetwaterbeheer)graagineigendom,beheerenonderhoudkrijgen.InhetIWOGwordtgestelddat
dedoelstellingenvanhetwaterhuishoudingsplan slechtsgehaaldkunnenwordenindien
ookopanderebeleidsterreinenmaatregelenwordengetroffen. Omdedoelstellingenzo
veelmogelijkterealiserenwordtoverleggevoerdmetanderepartijen.InhetIWOGwordt
overleg aangekondigdmethengelsportorganisaties over visstandbeheerplannen.
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B.2.3 Basis- en inrichtingsplan Ecologische Verbindingszone Groenlose
Slinge (inclusief Steenbeek) (1995)
Dit basis- en inrichtingsplan is een uitwerking van de in het IWOG en het
waterhuishoudingsplan vermelde ecologische verbindingszone ter hoogte van de
Groenlose Slinge.HetplanisopgestelddoorhetBiologischeStationZwilbrock e.V.
in opdracht van het waterschap van de Berkel. Het project is begeleid door
vertegenwoordigers van het waterschap, het zuiveringschap, Rijk, provincie
Gelderland en gemeenten. Bij devoorbereiding vanhet plan is desportvisserij niet
betrokken. In het plan wordt de ecologische verbindingszone ondermeer ingevuld
door:
- Het opheffen van één van de twee onderhoudspaden.
- Het creëren van bos en struweel langs één zijde van de beek.
- Het creëren vanplas-dras-situatiesenhooilandoevers aandeanderezijde van de
oever.
- Het passeerbaar maken voor vis van de stuwen door aanpassing van de stuw of
de aanleg van 'bypasses'.
- Het inrichten van het onderhoudspad als (schraal) hooiland.
Met betrekking tot de sportvisserij wordt het volgende opgemerkt.
De linkeroever waar de boscorridor is gepland, moet voor het publiek worden
afgesloten. Langsdezeoeverkanplaatselijk opgoedbereikbarelocatieshengelsport
worden toegestaan. Dit mager echter niet toe leiden daterpaden door de vegetatie
evenwijdig aandebeekontstaan.Opdetehandhaven onderhoudspadenkanhengelsportplaatsblijven vinden.Inslechtsenkelegevallenzalgeenmedegebruikvandeze
onderhoudspadentoegestaanmoetenworden,bijvoorbeeld ineennatuurontwikkelingsgebied of in de directe omgeving van de stapstenen in de verbindingszone. Ook in
de ruime omgeving van de schuilhut bij het natuurbelevingspad. Dit betekent een
zeer grote afname van de sportvismogelijkheden.

B.2.4 Inrichtingsplan Boven Slinge (van ws Oude IJssel)
Hetinrichtingsplan Boven Slingeisopgesteld dooreenkleineprojectgroep. Indeze
projectgroep haddenzitting ambtenaren vanhetwaterschap,vertegenwoordigers van
grondeigenaren, vertegenwoordigers van natuur- en milieubescherming en
vertegenwoordigers van de provincie. In 1990 is het inrichtingsplan in concept
vastgesteld doorhetwaterschap.Vervolgens werdhetplangepresenteerdindekrant
entijdenseeninformatiebijeenkomst. Nadezebijeenkomst zijnerbezwareningediend
vanuit de sportvisserij. Op initiatief van de provincie is de regio-adviseur van de
N W S toegevoegd aan de projectgroep en is het inrichtingsplan op onderdelen
aangepast.
Hetinrichtingsplanbeoogthetstrimulerenvanmeanderingsprocessen,hetontwikkelen
vaneenecologische verbindingszone/leefgebied eneeneffectieve oeverbescherming.
De genomen maatregelen om dit te bereiken zijn (zie tabel BI):
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Tabel BI Maatregelen bij het inrichtingsplan Boven Slinge
stimuleren van meanderingsprocessen

- verwijderen van puin in oevers
- ruimte creëren door grondverwerving
- aanleg nieuwe beplantingen
- taludverflauwingen

ontwikkelen ecologische verbindingszone /
leefgebied

- grondverwerving aan weerszijden beek
- aanleg paai- en schuilgelegenheden
- passeerbaar maken van bepaalde bodemvallen (stuwen)
- aanleg van nieuwe en omvormen bestaande beplantingen
- aanleg van vistrappen
- maaiveldverlaging/verwijdering toplaag
- taludverflauwingen

effectieve oeverbescherming

- grondverwerving aan weerszijden van de beek
- wijzigen grondgebruik
- aanleg beekbegeleidende beplantingen
- verflauwen oevers, gecombineerd met aanplant
- aanbrengen stortsteenoeverbeschermingen
- omleiden beekloop

In het inrichtingsplan wordt 12 km van de Boven Slinge heringericht. Aan
weerszijden wordteen oever van ca. 15meter breedte ingericht. Hierbinnen kan de
Boven Slinge vrijelijk meanderen. (Dijk & Hermanussen, 1994). De sportvismogelijkheden wijzigen nietstructureel.Dehuidigeachtvisplekken wordengerespecteerd enlangs deoverige delen van deoever blijft extensief gebruik toegestaan. De
sportvismogelijkheden zijn daarnatuurlijk afhankelijk vandeaanwezige begroeiing
en dergelijke.
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Aanhangsel C Planvorming in Midden Noord-Holland
C l Sportvisserij
C l . 2 Visserijnota Noord-Holland 1996-2005 en Praktijkboek Sport- en
Beroepsvisserij Noord-Holland
Opinitiatief vanhetProvinciaal Overleg Sportvisserij (POS)hebben devierNoordHollandse hengelsportfederaties endeNoordhollandse BondvanBeroepsvissers de
Visserijnota Noord-Holland 1996-2005 (Quak, 1996a) opgesteld en het daarmee
samenhangende Praktijkboek voor de Sportvisserij en Beroepsvisserij in NoordHolland (Quak, 1996b). De kosten hiervoor zijn voor 75% gesubsidieerd door de
Subsidieregeling Sport- en Beroepsvisserij (zie §3.6). Hoofddoelstelling van de
Visserijnota enhetPraktijkboek zijn verbetering vandepresentatieenpromotievan
devisserijsector, omgaan metbeleid enplannen enverbetering vanhet visstand- en
viswaterbeheer.
De Visserijnota richt zich vooral op externe doelgroepen. Doel ishet behoud en de
verbetering van kwaliteit en aanbod van visserijmogelijkheden en viswateren te
ondersteunen en eenjuist beeld te schetsen van de visserijsector bij overheden en
particuliere organisaties. In deVisserijnota wordt uiteengezet welke activiteiten de
sectorzelfontplooitomeenduurzamevisserijeneenduurzaamomgaanmetviswater
en visstand mogelijk te maken en wat de sector van anderen verwacht. De gesignaleerde knelpunten zijn weergegeven in tabel Cl.
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Tabel Cl De gesignaleerde knelpunten in de Visserijnota (Quak, 1996a)
Beleid en plannen algemeen
De sportvisserij wordt vaak uitsluitend gezien als een vorm van recreatief medegebruik, gericht op
het gebruik maken van een deel van de oever. Voorbij wordt gegaan aan de verschillende vormen
van visserij. Zonder nadere beargumentering wordt de sportvisserij vaak gezien als verstorend bij
oevers waar sprake is van natuurontwikkeling of aanleg van natuurvriendelijke oevers, veelal wordt
voorbijgegaan aan het belangrijkste profiel van de sportvisser: een individuele, op rust en mooie
landschappelijke omgeving selecterende recreant die daarbij graag op z'n tijd beet heeft en vis
vangt.
Er bestaat draagvlak bij de sportvisserij voor het ontwikkelen van grote trajecten natuurvriendelijke
oevers, maar een drastische vermindering van de toegankelijkheid, onbereikbaarheid van het water
en een te sterke zonering in tijd en ruimte worden gezien als (toekomstige) knelpunten.
Organisatie sportvisserij
De ingezette professionalisering van de sportvisserij ten spijt, zijn er organisatorische knelpunten
ontstaan.
- Het werkgebied van de NVVS-regio-adviseur bestrijkt een te groot gebied, ondermeer in
verband met de toenemende complexiteit door integrale beleidsontwikkeling.
- Er is vanuit verschillende beleidsvelden een toenemende aandacht voor de visstand en het
viswater, incl. de ecologische aspecten. Hierop is vanuit de sportvisserij niet adequaat
gereageerd, of reacties hebben nauwelijks effect gehad.
- De organisatiestructuur van de sportvisserij in de provincie (verenigingen, federaties, POS).
- De sportvisserij drijft op vrijwilligers. Dit breng beperkingen met zich mee (tijd, menskracht en
middelen).
regionale en lokale knelpunten
Er is een grote verscheidenheid aan regionale en lokale knelpunten. Deze knelpunten betreffen de
visserijmogelijkheden, het viswater, de visstand en diversen.
visserijmogelijkheden
- geen visrecht (of slechts machtiging)
- geen looprecht (slechts gedogen)
- onvoldoende ontsluiting
- te grote recreatiedruk van andere recreatievormen, te weinig voorzieningen (parkeergelegenheid, trailerhellingen)
viswater
- verontreiniging, eutrofiëring, riooloverstorten (water en waterbodemkwaliteit)
- inrichting viswater: te weinig diepte door teveel bagger, te weinig plantenrijke oevers, te weinig
paai- en opgroeimogelijkheden en schuilplaatsen, te diepe ontgrondingen, te weinig
inundatiegebieden
- peilbeheer niet afgestemd op vis (te snel instellen van peilen, winterpeilen te laag, spuien tijdens
en vlak na ijsbedekking, in zomer onvoldoende doorstroming, inlaat gebeidsvreemd water)
- onderhoud: te weinig visgericht (paaitijd), te rigoureus, te dikke baggerlagen.
- vismigratie: teveel versnippering van leefgebieden
visstand
- soortsamenstelling, opbouw, groei en conditie wijken af van streefbeeld (meestal door
eutrofiëring)
- roofvis-witvisverhouding is vaak verstoord door overschot aan witvis. Oorzaken eutrofiëring,
inrichting en onderhoud
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Deverschillendeknelpuntenkunnendoordevolgendemaatregelen wordenverzacht
(tabel C2).
Tabel C2Maatregelen om de knelpunten in Midden Noord-Holland te ondervangen (Quak,
1996a)
beleid enplannen algemeen
- het breed verspreiden van de Visserijnota en gebruiken van de informatie bij inspraakreacties
- het verspreiden van informatie over de visserij aan de hand van basisplannen per waterstaatkundige eenheid in de vorm van een notitie (1x per 4-6jaar)
- aansluiten bij planvorming van derden (bijv. waterbeheerplannen) om een bijdrage te leveren
aan de verbetering van de visstand via viswatergerichte projecten
- informatie aanleveren indien derden realistische en zinvolle maatregelen willen nemen
- verbeteren van derelatie visserij-natuurbeheer en visstandbeheer-natuurbeheer
- te allen tijde gebruik maken van inspraak- en overlegmogelijkheden; aangeven dat 'visserijonvriendelijke maatregelen (looprecht, toegankelijkheid, ge-en verboden) alleen doorde
visserij kunnen worden gedragen indien dit ook voor de andere gebruikers geldt en indien de
maatregelen realistisch zijn
organisatie sportvisserij
- op termijn streven naar één provinciale federatie
- organisatie omvormen naar acht regio's, werkend onder deprovinciale federatie. Begrenzing
van deregio's loopt parallel met (water)beheergebieden
- fuseren tot één vereniging per gemeente
- verdere professionalisering van de sector. Wellicht een provinciaal adviseur sportvisserij
- beheeractiviteiten in organisatie en uitvoering omvormen naarregio's. Perregio wordteen
visstandbeheercommissie ingesteld. Per regio organiseren van beheeractiviteiten naar waterstaatkundige eenheden
- vergunningen watbetreft bepalingen en vismogelijkheden meer uniform maken. Visrechten
meer uniform maken

Het Praktijkboek heeft als doel het in de toekomst realiseren van een duurzame
visstandenvisserijindeNoord-Hollandse viswaterenmetinachtneming vandeeigen
wettelijke mogelijkheden en bevoegdheden. Dit wordt uitgewerkt door:
- eenleidraadomtereagerenopbeleidsplannen vanderdenopprovinciaal,regionaal
en gemeentelijk niveau.
- een leidraad voor het door de sector uit te voeren visstand- en viswaterbeheer.
Voorop staat een planmatige aanpak, waarbij wordt gestreefd naar meer eenheid
in organisatie en uitvoering.
Een zeer belangrijke maatregel in de Visserijnota is de gewijzigde organisatie van
desportvisserij.Voorgestaanwordtéénprovincialefederatiewaarbinnen achtregio's
actief zijn onder dekoepel van deprovinciale organisatie. Debegrenzing van deze
regio's valt samen met de grenzen van de waterbeheergebieden. Binnen de regio
bestaateengoedesamenwerking tussendehengelsportverenigingen. Doorderegiostructuurontstaangoedemogelijkheden voorafstemming metbeleidenplanvorming
van derden. Dit geldt ook voor vis- en looprechten, ruimtelijke ordening en het
visstand- en viswaterbeheer. In gemeenten waar meer hengelsportverenigingen
bestaan,fuseren dezetotéénhengelsportvereniging. Doordezestructuur ontstaater
voordeprovincieéénloket alshetgaatomdesportvisserij:deprovinciale federatie.
Ook de waterbeheerders krijgen per waterstaatkundige eenheid te maken met één
loket: de regio. Voor de gemeente is er één loket: de hengelsportvereniging.

117

HetPraktijkboek behorendebijhetvisserijplan (Quak, 1996b)geeft eenleidraadvoor
de visrechthebbenden van een waterstaatkundige eenheid om een basisplan op te
stellen voorhet visserijbeheer. Eenbasisplan is een schriftelijke en gestructureerde
weergave van inventarisatiegegevens.
Een basisplan onderscheidt zich van een beheerplan doordat:
- er geen nadere analyse en afstemming plaats vindt met plannen van derden;
- streefbeelden, knelpuntenenmaatregelenmindergedetailleerdwordenuitgewerkt;
- geen kwantitatieve, gedetailleerde verbanden worden gelegd tussen visstand,
viswater en visserijmogelijkheden;
- organisatorische en financiële aspecten niet wordne uitgewerkt.
Nahet maken van hetbasisplan wordt bekeken of het opstellen van gedetailleerde
plannen noodzakelijk is.
Inoktoberennovember 1996hebbenerregio-avondenplaatsgevonden voordeacht
regio's (Kamman &Peschke, 1996).Hierbij is voor devisrechthebbenden (hengelsportorganisaties enberoepsvissers)uitgelegdop welkewijzedebasisplannenkunnen
worden gemaakt. De opkomst voor deze avonden was redelijk tot goed. De
verwachting isdathetproces omdezebasisplannen temaken voorde verschillende
regio's veel tijd zal vergen. Indien het basisplan niet op korte termijn kan worden
gerealiseerd, dan kunnen andere opties ook waardevol zijn, zoals:
- het adequaat reageren op (bestemmings)plannen
- het analyseren van eenvoudige knelpunten en aangeven van oplossingen.

C.2 Beroepsvisserij
De VisserijnotaNoord-Holland(Quak, 1996a;zieeerder indit aanhangsel) is mede
uitgebracht door de Noordhollandse Bond van Beroepsvissers. In de nota worden
ondermeer de volgende factoren genoemd die negatief zijn (en/of waren) voor de
beroepsvisserij:
- het verdwijnen van viswateren (bijv. door droogmakerijen)
- toenemend ruimtebeslag door andere vormen van ruimtegebruik
- verslechtering van de waterkwaliteit
- verminderd natuurlijk onderhoud van het visbestand door het afsluiten van
natuurlijke trekwegen (stuwen, dammen en dijken) en het verdwijnen van paaien opgroeigebieden
- stroperij en diefstal van vis en vangtuigen.
Kernpunten van het beleid om de beroepsvisserij te kunnen voortzetten en de
economische mogelijkheden te versterken zijn:
- het waarborgen van de huidige visrechtsituatie
- het waarborgen en waar mogelijk verbeteren van de visserijmogelijkheden
- het waar mogelijk economisch benutten van schubvis, met inachtneming van de
eventuelesportvisserijbelangen enbinneneenkadervanverstandig visstandbeheer;
- meerpromotievandebedrijfstak alsinstrument,doormaterialenendeskundigheid,
voor het water-, natuur- en visstandbeheer (inclusief de sportvisserij).
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C.3 Waterbeheer
C.3.1 Nota Natuur en Landschap (1987)
DeprovincieNoord-Hollandheeft in 1987denotaNatuurenLandschap uitgebracht.
In deze nota wordt benadrukt dat sportvisserij verstoring kan veroorzaken door
betreding van oevers en varen en aanleggen met boten. Dit betreft verstoring van
groepen watervogels, aantasting van oeverbegroeiingen en verstoring van daarin
broedende vogels.Bij knelpunten zal deprovincie er bij het rijk op aandringen om
maatregelen te treffen zoals gesloten vistijden voor bepaalde wateren.
Ecologisch waterbeheer is een van de speerpunten waarop zich het beleid van de
provincie Noord-Holland richt (Kluiters, 1993). Doel is het stimuleren van
waterbeherende instanties om water- en oeversystemen ecologisch in te richten en
tebeheren.Methetinstellen van 'Ecoteams' helpt deprovincie waterbeheerders bij
hetvandegrondbrengenvaneenecologisch water-enoeverbeheer. Inzo'n eco-team
hebben naast vertegenwoordigers van waterbeheerder en provincie ook andere
belanghebbendenzitting:bijvoorbeeld afgevaardigden vaneennatuurbeschermingsorganisatie,eenrecreatieschap,eengemeente,maarsomsookeen vertegenwoordiger
van een hengelsportorganisatie. Bij de waterschappen Het Lange Rond en De
Waterlanden is in 1991 een eco-team in het leven geroepen.

C.3.2 Provinciaal Waterhuishoudingsplan (1991)
In het provinciaal Waterhuishoudingsplan van de provincie Noord-Holland is de
hoofddoelstelling van het waterbeheer als volgt geformuleerd: het ontwikkelen en
instandhouden van gezonde watersystemen, die duurzaam gebruikt kunnen worden
enecologisch duurzaam kunnen functioneren. Inhetwaterhuishoudingsplan zijn de
doelstellingen en beleidsuitgangspunten voor het waterbeheer vastgelegd voor de
periode 1991-1995 die door de waterbeheerders in waterbeheersplannen nader zijn
uitgewerkt.

C.3.3 Beleidsnota Water in uitvoering (1995)
DezebeleidsnotavandeprovincieNoord-Hollandiseenaanvullingophetprovinciaal
waterhuishoudingsplan. In dezenota wordt het waterhuishoudingsplan geëvalueerd
en worden op basis van deze evaluatie aanbevelingen gedaan voor mogelijke
oplossingen vanknelpunten enwijzigingen vanbeleid. Daarbij zijn voor deperiode
1996-1998 prioriteiten gesteld.
Uit de evaluatie blijkt:
- Bijdeuitvoeringvanhetprovinciaal beleidisintegraalwaterbeheer vooraltoegepast in gebeidsgerichte projecten. In de loop van de planperiode werd dit soort
projecten steedsmeerzelfstandig doordewaterschappen opgestart.Hetmerendeel
van de projecten was bedoeld om de provinciale ecologische hoofdstructuur te
versterken.
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Er isveelonderzoek gedaan naardekwaliteit vandewaterbodems.Erzijn echter
geen bodemsaneringen uitgevoerd wegens gebrek aan financiële middelen.
In 1993-1995isermeerprioriteitgegevenaandeproblematiek vandeverspreiding
van micro-verontreinigingen en diffuse bronnen. In de Agrarische Nota is veel
aandacht besteed aan de aanpak van overbemesting en bestrijdingsmiddelen

De speerpunten voor de komende driejaar zijn:
- Veelaandachtzalwordenbesteed aandeintegralebeleidsvorming en-uitvoering.
Onderzocht wordt of een betere afstemming van de beleidsvelden milieu, water
en ruimtelijke ordening mogelijk is.
- Voor het terugdringen van de milieubelasting door diffuse bronnen is een verregaandesamenwerking tussendebetrokkenpartijen nodig.Erwordteen projectorganisatie opgezet om elk jaar enkele maatregelen uitvoeringsgereed te maken.
- Indien zichmogelijkheden voordoenvoordesaneringvanwaterbodems (financieel,
planologisch en technisch haalbaar) dan zal de provincie deze benutten.

C.3.4 Waterbeheersplan 1992-1995 Hoogheemraadschap Uitwaterende
Sluizen
HetHoogheemraadschap vanUitwaterendeSluizeninHollandsNoorderkwartier heeft
in 1992het Waterbeheersplan 1992-1995 opgesteld. Inhet waterbeheersplan wordt
vastgesteld datdekwaliteit vanhet oppervlaktewater indeperiode 1985-1990 licht
isverbeterd.Ondanksdeverbeteringenvoldoenin 1990nogsteedsmaarzeerweinig
wateren aan de normen voor fosfaat, stikstof en chloride.
De kwaliteit van de wateren met de functie 'viswater' is in de periode 1985-1990
verbeterd. Van de 57 getoetste wateren voldoet in 199023%aan denormen (1985:
10%).Dezeverbeteringenhoudeninvrijwel allegevallenverbandmetderealisering
van zuiveringstechnische werken.Dekwaliteitvandewaterbodems isindeperiode
1985-1990 in kaart gebracht. Alle boezemwateren (250 km) en ca. 263 km van de
polderwateren zijn onderzocht. Van de boezemwateren is voor bijna 70% van de
waterensaneringsonderzoek noodzakelijk, waarvan 16%urgent.Vandepolderwateren
is voor 13% van de wateren saneringsonderzoek nodig, waarvan 2% urgent.
Deecologische kwaliteit van degrotewateren laat ernstig tewensen over. In 19871988voldeed 80%vandeonderzochtewateren,gemetennaarhetbiologisch oordeel
niet aan de algemene milieukwaliteit. Gemeten naar biochemische normen voldeed
43% van de wateren niet aan deze kwaliteit.
De visstand is niet uitgebreid onderzocht. Gegevens van beroeps- en sportvissers
duiden erop, dat de visstand in de meeste wateren niet evenwichtig is opgebouwd.
Er is teveel witvis (met name brasem) en te weinig roofvis, zoals snoek. De hoge
brasemstand heeft een negatief effect op de waterkwaliteit (bodemopwoeling,
prooidieren).
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Centrale doelstelling van het waterbeheersplan is:
- Alle oppervlaktewateren moeten voldoen aan de algemene milieukwaliteit.
- Dedoelstellingen diegekoppeldzijn aandedoordeprovincievastgelegde functies,
moeten bereikt worden.
Deze doelstelling kan niet bereikt worden in deplanperiode 1992-1996. Te nemen
maatregelen in deze periode zijn ondermeer:
boezemwateren
- verondieping zo veel mogelijk vermijden;
boezemlanden en rietlanden
- boezem- en rietlanden in eigendom verwerven; bezien wordt of inrichting moet
worden aangepast (bijv. gedeeltelijk afgraven voor de vis)
oevers en kaden
- hardeoeververdedigingen aanpasseninverbandmetleefomstandigheden voor flora
enfauna; inverbandmetkostenligthetaccentopwijzigingen bijgroot onderhoud
- beëindiging vanbemesting vankaden,doorbepalingen indeKeuren/ofinpachtcontracten
- langs meren in de boezem (Alkmaardermeer en Geestmerambachtspla) is langs
80% van de oever een brede rietkraag gewenst.
opheffen van barrières voor vissen
- InsamenwerkingmethetministerievanLNVendeprovincieNoord-Holland wordt
nagegaan welke voorzieningen bij sluizen en gemalen moeten worden getroffen,
waardoor vissen deze barrières kunnen passeren.
peilbeheer
- Erworden waterakkoorden geslotenoverdewateraanvoer vanuithetMarkermeer
met het Rijk, over de waterafvoer naar de boezem van het Amsterdam-Rijn- en
Noordzeekanaal methetRijkenmetdekwantiteitsbeheerders (o.a.dewaterschappen Het Lange Rond en Waterlanden) voor de aanvoer uit en afvoer naar de
boezemwateren.
onderhoud op zuiverheid
- debestaanderegelingenmetbetrekkingtothetopruimenvankadavers (bijv.dode
vis) en overig drijfvuil blijken niet te voldoen (binnen de bebouwde kom de
gemeenten,daarbuiten hetwaterschap).Hethoogheemraadschapbespreektmetde
provincie op welke wijze dit beter georganiseerd kan worden.
visstandbeheer in de boezem
- dehuurders vanhetvisrecht zijn bevoegd om devisstand tereguleren. Het hoogheemraadschaptreedtdezemaatregelenpositief tegemoetenzaldezemaatregelen,
wanneerdegevolgenvoordewaterkwaliteitpositieflijken,inbeperktemate financieel ondersteunen
visstandbeheer in polderwater
- ook hier zal het hoogheemraadschap in beperkte mate financiële ondersteuning
bieden wanneer erpositieve effecten vanhetvisstandbeheer opde waterkwaliteit
zijn te verwachten.
In 1997stelthethoogheemraadschap eenevaluatie-anticipatienota vast.Indezenota
wordt het waterbeheer voor de periode 1997-1999 vastgelegd. In de ambtelijke
voorbereiding opdezenota wordt ernurekening gehouden metdefunctie viswater
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voor alleboezemwateren wordt toegekend. Ditbetekent datbij hetopstellen van de
kwaliteitseisen ineersteinstantiewordtuitgegaan vandevis(stand).In 1997worden
de voorbereidingen gestart voor het nieuwe waterbeheersplan geldig vanaf 2000.

C.3.5 Waterbeheersplan 1996-1999 Waterlanden
HetwaterschapdeWaterlanden heeft insamenwerking methet hoogheemraadschap
vanUitwaterendeSluizeninHollandsNoorderkwartierin 1996het waterbeheersplan
1995-1999 uitgebracht. Het beheersplan biedt een richtsnoer voor het te voeren
waterbeheer in de komendejaren. In het waterbeheersplan wordt geconstateerd dat
de afgelopenjaren deoppervlaktewaterkwaliteit verder is verslechterd. De normen
voor zuurstof, chlorofyl en stikstof worden op minder monsterpunten gehaald. Dit
duidt op vermesting van het oppervlaktewater. Enige verbetering is opgetreden bij
de fosfaatnormen. Het aantal punten waar aan de chloride-norm wordt voldaan is
sterk toegenomen. Dit duidt op een proces van (natuurlijke) verzoeting.
Wat betreft enkele ecologische parameters is de kwaliteit van de huidige wateren
in de periode 1986-1991 verder achteruit gegaan:
- algen: de dominantie van de blauwwieren is verder toegenomen;
- waterplanten:inhetgehelegebiedschaarstotafwezig; indediepe droogmakerijen
door slechte waterkwaliteit en troebelheid en in de veenweidegebieden door
overmatige (blauw)algenbloei;
- oeverplanten: in gebieden met hoofdfunctie landbouw (al dan niet in combinatie
met nevenfunctie natuur) laat de kwaliteit van de oeverplanten te wensen over;
- kroosgroei: op veel plaatsen treedt overmatig veel kroosgroei; in dichtgegroeide
sloten leidt dit tot zuurstofloze situaties;
- macrofauna: permonsterpuntwarenerin 1991gemiddeld 20%minder macrofaunasoorten dan in 1986.
In het waterbeheersplan worden verschillende functies aan de wateren toegekend.
Afhankelijk vandedoelstellingen wordenerkwaliteitseisen gesteld.Voorelk water
geldtminimaaldealgemenemilieukwaliteit.VolgenshetRijksbeleid zoudealgemene
milieukwaliteit uiterlijk in het jaar 2000 moeten zijn bereikt. In het provinciaal
waterhuishoudingsplan wordt gesproken over een inspanningsverplichting voor de
waterbeheerders.Vooirhetbereiken vandedoelstellingenbestaatookeentaakvoor
de waterbeheerder.
De verschillende functies die aan wateren worden toegekend zijn:
- natuur;
- agrarisch water;
- stedelijk water;
- recreatiewater;
- viswater (voor karperachtigen);
- zwemwater;
- vaarwater.
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C.3.6 Waterbeheersplan 1993-1996 Het Lange Rond
HetwaterschapHetLangeRondheeft insamenwerkingmethet Hoogheemraadschap
vanUitwaterendeSluizeninHollandsNoorderkwartierin 1993het waterbeheersplan
1993-1996 uitgebracht. Het beheersplan biedt een richtsnoer voor het te voeren
waterbeheer indekomendejaren.In 1996/1997 wordthetbeheersplan geëvalueerd.
Naar verwachting zal naar aanleiding van de evaluatie het beleid met mogelijke
enkele aanpassingen worden gecontinueerd.
De waterkwaliteit in Het Lange Rond blijkt niet goed. De norm voor fosfaat werd
in 1990-1991 op geen enkel monsterpunt gehaald. De norm voor doorzicht slechts
op39%vandemonsterpunten.Erzijnmaarweinigwaterstaatkundigeeenhedenwaar
(fysisch-chemisch enbacteriologisch) eenredelijke waterkwaliteit aanwezig is.Op
allemonsterpuntenzijnmicro-verontreinigingen geconstateerd.Probleemstoffen zijn
koper en lindaan (alle monsterpunten), kwik, fluorantheen en DDT.
Deecologische kwaliteit van de grote wateren in HetLange Rond is zeer matig tot
slecht:
- Overmatige algengroei wordt veroorzaakt door lage zuurstofgehalten en eutrofiëring.Oorzaken zijn ondermeer lozingen vanuit deriolering enbaggerachterstanden.
- Dewaterplantenflora istamelijk arm,terwijl voorhetgebiedkarakteristieke soorten
ontbreken.
- OpverschillendeplekkeninHetLangeRondtreedtvanafjunivrijmassalekroosgroei op.
In het waterbeheersplan worden verschillende functies aan de wateren toegekend.
Afhankelijk van de functie worden er kwaliteitseisen gesteld. Voor elk water geldt
minimaal de algemene milieukwaliteit.
De verschillende functies die aan de wateren worden toegekend zijn:
- agrarisch water;
- natuur;
- stedelijk water;
- viswater (voor karperachtigen).

C.4 Natuurbeheer
DeStichtinghetNoordhollandsLandschapheeft indeNotafaunabeheer (1987)haar
beleidgeformuleerd tenaanzienvandevisserij.Dezenotasteltvastdatsportvissers:
- waterlevensgemeenschappen beïnvloeden;
- dieren verstoren en belemmeren.
Dewaterlevensgemeenschappen wordenbeïnvloed doorhetwegvangen vanvis,het
uitzetten van vis, het maaien van watervegetaties en het bemesten van water.
Verstoring treedt op door het -zeker in grote aantallen -vissen inhet broedseizoen
enindenacht.Wel wordt echter opgemerkt dat de sportvisser zich inhet algemeen
rustig gedraagt en ook van de natuur geniet.
123

De Stichting heeft als beleid:
- Het beëindigen van huurovereenkomsten in afgesloten wateren.
- Het beëindigen van huurovereenkomsten in rustgebieden die deel uitmaken van
een groter geheel. Hierdoor ontstaat er een zonering in de ruimte.
- Indien noodzakelijk het beperken van de sportvisserij in gedeelten van het jaar
(bijv. de broedtijd).
Uitgaande van deze beleidslijnen, de openbaarheid en de toegankelijkheid van het
water (waarbij de Stichting in veel gevallen de visserij en het bezoek niet kan
regelen),deliggingenomvang vanterreinenvandedeStichtingenbestaanderechten
moetperterreinhetbeleidwordeningevuld.Metnamebestaandevisrechtenbeperken
de beleidsruimte van de Stichting.
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