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Delft, 17 oktober 2006

AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND,

1. Beslispunten
1.
instemmen met de uitgangspunten voor visbeleid:
•
Deifiand voldoet aan de wet- en regelgeving die betrekking heeft op visstand en
vishabitat;
•
Delfland werkt aan verbetering van inrichting ten behoeve van visstand, vishabitat en vismogelijkheden door meekoppelen met ABC-projecten en met activiteiten van de Visstandbeheercommissies;
•
Delfland neemt bij beheer en onderhoud van watergangen visstand en vishabitat-ontwikkeling zoveel mogelijk in acht;
2.
instemmen met de uitwerking in een uitvoeringsprogramma om te voldoen aan visgerelateerde wet- en regelgeving (in compliance);
3.
instemmen met het verder uitwerken van overige ambities voor vis binnen het programma 'Water als drager voor natuur'.
2. I n l e i d i n g
Vissen vormen een belangrijk element van de natuur in Delflands wateren. Vissen beïnvloeden de waterkwaliteit, positief en negatief. Tot voor kort had Delfland geen of weinig mogelijkheden voor beïnvloeding van de waterkwaliteit middels de visstand. Met de instelling van
twee visstandsbeheercommissies (VBC) is dit veranderd en werkt Delfland samen met visbeheerders, namelijk de beroepsvisser en de gezamenlijke hengelsportverenigingen. De komst
van de Europese Kaderrichtlijn Water maakt deze samenwerking extra belangrijk, want vis
vormt één van de biologische kwaliteitselementen waarop wateren worden beoordeeld.
Het is dus noodzakelijk dat Delfland, vanuit de taak als waterbeheerder, een duidelijke en
concrete visie voor vis ontwikkelt. In het Waterbeheersplan 2005 - 2009 is het maken van
beleid op het gebied van vis als actiepunt opgenomen.
Hiermee iseen start gemaakt door in een zogenaamde Position Paper te beschrijven wat de
huidige stand van zaken is, aan welke wet- en regelgeving Delfland minimaal moet voldoen
op het gebied van vis (compliance) en wat de mogelijke ambities kunnen zijn voor een voor
vis optimale aanpak (hoogste ambitie).
Omdat wet- en regelgeving op het gebied van vis snel veranderd is in de afgelopen jaren (Kaderrichtlijn Water, Flora en Faunawet), moet Delfland een groot aantal maatregelen treffen
om te voldoen aan wet- en regelgeving (in compliance). Extra inspanning om de visstand te
verbeteren zoekt Delfland in eerste instantie in mogelijkheden om mee te koppelen met bestaande projecten. Invoering van visvriendelijker beheer en onderhoud in het beheersgebied
(waterlichamen en overige wateren) is een belangrijke maatregel waarmee Delfland invulling
kan geven aan haar taak als waterbeheerder van visrijke wateren in een sterk verstedelijkt
gebied.

3. U i t g a n g s p u n t e n en i m p l e m e n t a t i e
Het visbeleid van Delfland*) stoelt op 3 uitgangspunten:
•
Delfland voldoet aan de wet- en regelgeving die betrekking heeft op visstand en
vishabitat zoals de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), de Flora en Fauna Wet
en de Visserijwet;
•
Delfland werkt aan verbetering van inrichting t.b.v. visstand, vishabitat en vismogelijkheden door meekoppelen met ABC-projecten en met activiteiten van de
Visstandbeheercommissies;
•
Delfland neemt bij beheer en onderhoud van watergangen de visstand en vishabitat-ontwikkeling zoveel mogelijk in acht.
*) Zoals verwoord In het WBP onder nummer 150.35, 4.2.5, 4.3.8.

Wet- en regelgeving
Het eerste uitgangspunt is het meest verstrekkend: Delfland wil maatregelen treffen om in
het gehele beheersgebied in compliance te zijn op het gebied van vis, zowel in de waterlichamen als in de overige wateren. Deze maatregelen zijn weergegeven in bijlage I onder'In
compliance'. Het betreft onder meer monitoring van visstand, opstellen van een plan om de
visgerelateerde KRW doelen te halen door verbetering van inrichting, beheer en onderhoud,
uitvoering van Flora en Faunawet, en onderzoek naar de noodzaak en mogelijkheden voor het
realiseren van vrije vismigratie.
Vismigratie
Op dit ogenblik wordt de migratie van vis belemmerd door gemalen en stuwen. De Beneluxbeschikking van 26 april 1996 schrijft voor dat vrije vismigratie in het stroomgebied van de
Rijn en de stroomgebieden van de Benelux voor 1 januari 2010 gerealiseerd moet zijn door de
verdragspartijen. Er is in Nederland nog geen beleid ontwikkeld die verplichtingen voor de regionale waterbeheerder behelzen. Vooruitlopend op dat beleid wil Delfland voor het gehele
beheersgebied inventariseren wat de knelpunten zijn voor vrije vismigratie, en wat de technische, ecologische en financiële mogelijkheden zijn om deze knelpunten op te heffenl. Hierbij
zal de focus liggen op relevante en vanuit de Kaderrichtlijn gewenste vissoorten en welke wateren relevant zijn voor vismigratie. Dit onderzoek naar vismigratie zal worden geborgd in het
uitvoeringsprogramma vis.
Visrechten
Delfland verhuurt de visrechten over haar wateren aan hengelsport en beroepsvisserij in
huurovereenkomsten. Lopende huurovereenkomsten zullen worden aangepast aan landelijk
uniforme voorwaarden en nieuwe huurovereenkomsten zullen worden verleend. Uniformering,
bundeling van meerdere huurovereenkomsten met dezelfde huurder en het voorzien van een
zelfde start- en einddatum van alle huurovereenkomsten zorgen voor een verbetering van de
administratieve efficiency. Daarbij worden de huurovereenkomsten Kaderrichtlijn proof worden gemaakt. Bovendien zal Delfland aangeven waar de verhuur van visrechten wel of niet
gewenst is. In het uitvoeringsprogramma vis komt ook een tijdsplanning voor de verbetering
van de huurovereenkomsten.

1 In het Rotterdamse gebied is een "quick-scan' uitgevoerd naar knelpunten voor vismigratie. Naar aanleiding
van de quick-scan zijn in de Commissie Waterbeheer vragen gesteld over aanpassingen aan de gemalen de
Zaaijer en Westland. Deze gemalen en andere mogelijke knelpunten zullen worden onderzocht en maatregelen
worden uitgewerkt in het uitvoeringprogramma dat wordt opgesteld om in compliance te zijn. Daarbij wordt het
kosten-baten aspect betrokken.

inrichting

Delfland werkt op twee manieren actief aan het verbeteren van de inrichting ten behoeve van
visstand. Ten eerste houdt Delfland rekening met vis bij de inrichting van ABC projecten. Waterbergingen worden ingericht conform de 'Nota Natuurlijk inrichten van watersystemen binnen ABC-polders' (vastgesteld in D&H van 7-9-2004, kenmerk 470329), en zijn voorzien van
viskuilen en natuurvriendelijke oevers. Ten tweede, Delfland participeert in de twee Visstandsbeheercommissies in het gebied en geeft een financiële bijdrage aan de uitvoering van
inrichtingsmaatregelen conform de Visstandsbeheersplannen die beide commissies hebben
opgesteld (WBP nummer 150.35, 4.2.5, 4.3.8). Ook dit beleid wordt doorgezet volgens de afspraken die gemaakt zijn met de VBC's en vastgelegd in het WBP 2006-2009. De visgerelateerde maatregelen die getroffen worden in het kader van ABC-projecten dan wel VBC
projecten zijn 'geen spijt' maatregelen voor de KRW.
Onderhoud
In het verleden is bij onderhoudswerkzaamheden weinig rekening gehouden met de gevolgen
voor de visstand en vishabitat. De Visstandsbeheercommissies hebben Delfland gevraagd om
de onderhoudsprotocollen visvriendelijker te maken. In het op te stellen Meerjarenplan Onderhoud Watergangen wordt het visvriendelijk baggeren en maaien uitgewerkt.
4. Financiën
Bijlage 1 geeft een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan wet- en
regelgeving, en de maatregelen waarbij meegelift wordt met uitvoering van ABC en VBC projecten. De maatregelen uit Bijlage 1 zijn al opgenomen in de begroting of zullen worden uitgevoerd binnen bestaande programma's (KRW, ABC) en toekomstige programma's (Water als
Drager voor Natuur).
5. Vervolgstappen
Communicatie
Goede communicatie vereist zowel interne als externe afspraken met VBC's over taken, rollen
en verantwoordelijkheden.
Uitvoering, vervolgonderzoek en planvorming
1.
Uitwerking van in compliance maatregelen in een uitvoeringsprogramma vis
2.
Uitwerking van overige ambities in het programma 'Water als drager voor Natuur'
3.
Vervolgonderzoek naar nut en noodzaak vismigratie
De Position Paper Vis ligt ter inzage in de Vogelkamer.

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Secretaris,

F.P. Spaak

de Dijkgraaf,

drs. P.H. Schoute
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DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND,
gezien het voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden d.d. 17 oktober 2006, kenmerk 607608;
gelezen het advies van commissie(s) Waterbeheer
gelet op het ter zake bepaalde in de Waterschapswet
BESLUIT:
I.

In te stemmen met de uitgangspunten voor visbeleid:
•
Delfland voldoet aan de wet- en regelgeving die betrekking heeft op visstand en vishabitat;
•
Delfland werkt aan verbetering van inrichting t.b.v. visstand, vishabitat en vismogelijkheden door meekoppelen met ABC-projecten en met activiteiten van de Visstandbeheercommissies;
•
Delfland neemt bij beheer en onderhoud van watergangen visstand en vishabitatontwikkeling zoveel mogelijk in acht.

II.

In te stemmen met de uitwerking in een uitvoeringsprogramma om te voidoen aan visgerelateerde wet- en regelgeving (in compliance).

III.

In te stemmen met het verder uitwerken van overige ambities voor vis binnen het programma 'Water als drager voor natuur'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 november 2006.

De Verenigde Vergadering voornoemd,
de Secretaris,

•'^•^

de'Voorzitter,
/ / . •

j^:>
.dPS.l.PïHf>Sthoute.
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KERNBOODSCHAP
Eén van de actiepunten die voortvloeit uit het Waterbeheersplan 2006 - 2009 is de
ontwikkeling van visbeleid. Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn Water is vis één van
de biologische kwaliteitselementen waarop waterlichamen worden beoordeeld. Voorde
waterbeheerders in Nederland is het dan.ook zaak om meer 'grip' op vis te krijgen.
In eerste instantie is het voor Delfland belangrijk om in compliance te komen met wet- en
regelgeving: waaraan moet Delfland op zijn minst voldoen als het gaat om vis?
Extra inspanning zoekt Delfland in eerste instantie in mogelijkheden om mee te koppelen met
bestaande projecten zoals ABC en de activiteiten van de Visstandbeheercommissies. Delfland
neemt verder bij beheer en onderhoud van watergangen de visstand en de ontwikkeling van
vishabitat zoveel mogelijk in acht.
Vervolgstappen
De 'in compliance' maatregelen worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma vis met een
technisch-inhoudelijke uitwerking, planning en kosten-batenanalyse. Daarnaast moeten goede
afspraken met interne en externe betrokkenen worden gemaakt. Overige ambities voor vis
worden uitgewerkt in het programma 'Water als drager voor Natuur'.

