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Inleiding 
Jaarlijks wordt een voorstel vanuit het bestuur van Sportvisserij Fryslân voorgelegd aan de Algemene 
Ledenvergadering over continuering van de met de Friese Bond sinds een aantal jaren aangegane 
bijvangstenregeling. De basis voor de bijvangstenregeling is dat er voldoende biomassa aan 
snoekbaars aanwezig is om op een verantwoorde wijze de huidige situatie onveranderd door te 
zetten.  Als instrument voor beoordeling van ontwikkelingen in de visstand wordt gebruik gemaakt 
van de 3-jaarlijkse monitoring door Wetterskip Fryslân. Uit het gehouden onderzoek van de 
visstandbemonstering welke in 2015 is uitgevoerd, blijkt dat de snoekbaarsstand daalt. Dit betekent 
dat de biomassa aan snoekbaars op een kritisch punt is aanbeland, waardoor we als sportvisserij niet 
meer de huidige regeling in volle omvang kunnen handhaven.  
 
Vanuit de commissie Water- en Visstandbeheer is het rapport van de visstandbemonstering grondig 
geanalyseerd, terwijl daarnaast de opgedane ervaringen in de praktijk ook tegen het licht zijn 
gehouden. De commissie is aan de slag om een volledige evaluatie uit te voeren inzake de 
bijvangstenregeling vanaf de inwerkingtreding. Hoewel de conclusies nog niet definitief zijn 
vastgelegd in een eindrapport, zijn er een aantal leerpunten die thans in dit voorstel worden 
meegenomen. Dit betekent dat de feitelijke gegevens uit het monitoringsrapport en de voorlopige 
conclusies van de commissie hebben geleid tot onderstaand voorstel. Overigens is het bestuur van 
Sportvisserij Fryslân, conform de visie van de commissie ervan overtuigd dat blijvende samenwerking  
met de Friese Bond van Binnenvissers essentieel is om te komen tot een duurzame visstand in de 
Friese Boezem. 
 
Voorstel 
Het bestuur van Sportvisserij Fryslân stelt voor de bijvangstenregeling met een aantal aanpassingen 
te continueren en de ALV de volgende besluiten voor te leggen: 

 De bijvangstenregeling is alleen van toepassing op de fuikenvisserij,  

 0 vangsten weer gaan registreren, 

 Het  vissen met dobbers (uitzetten en ophalen)  moet uiterlijk 12 uur ’s middags van de dag 

dat ze gezet gaan gemeld worden aan de BOA, 

 Quotum vaststellen op 0,71 kg/ha (10.000 kg), 

 Aanpassingen van het registratiesysteem: 

o Visser moet een terugmelding krijgen van stand omtrent quotum na elke registratie, 

o Automatische koppeling tussen lengteklassen en gewicht, 
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 Gemiddeld 7 controles per beroepsvisser evenwichtig over de provincie verdeeld, 

 Concrete afspraken maken inzake de bedrijfsvoering per beroepsvisser, om zo te zorgen voor 

transparantie en de controles beter te kunnen uitvoeren. Voorafgaande aan het nieuwe 

seizoen zullen de deelnemende vissers een tijdbestek van twee uren op moeten geven (vaste 

bandbreedte van 2 uren), waar tussen ze aanlanden. Wellicht ten overvloede wordt 

opgemerkt dat dit uitgangspunt ook reeds in de oorspronkelijke regeling is opgenomen. 

 Als er een aanvullende voorwaarde wordt aangenomen in de ALV voor de onttrekking van 

snoekbaars door sportvissers, zal deze ook doorgevoerd worden op de bijvangstenregeling. 

Nadere motivering 
 
Dobbervisserij; geen behoud bijvangst en meldingsplicht  
Het vissen met dobbers op aal is volgens de wettelijke mogelijkheden en de huurovereenkomst die 
de beroepsvissers hebben voor het vissen op aal, toegestaan en is daarmee hun ‘goed recht’. 
Ondanks dat deze vorm van visserij is toegestaan, is er rondom dobbervisserij veel negatieve 
beeldvorming. De dobbers worden veelal uitgezet op de plaatsen waar sportvissers op snoekbaars 
vissen met als motivatie dat de aal zich daar ophoudt. Door de tijd heen zijn er omtrent de 
dobbervisserij aanvullende voorwaarden doorgevoerd die o.a. bestond uit een dobberverbod in de 
periode van november t/m maart. Wegens het ontbreken van de transparantie omtrent de 
dobbervisserij lijkt het vanuit de beschikbare informatie dat de kans groot is dat er gerichter wordt 
gevist op de grotere snoekbaars met de dobbers. Wegens het teruglopende snoekbaarsbestand en 
de ontbrekende transparantie stelt het Algemeen Bestuur van Sportvisserij Fryslân voor de bijvangst 
aan de dobbervisserij niet meer te mogen behouden. Hierdoor blijft wel het recht van de 
beroepsvissers met dobbers te mogen vissen gerespecteerd, maar is er geen ruimte meer gericht op 
snoekbaars te kunnen vissen. 
 
Naast het niet meer mogen behouden van bijvangst aan de dobbervisserij pleit het bestuur voor een 
meldingsplicht voor het uitzetten en binnenhalen van de dobbers. De motivatie is tweeledig: 

 Bij het ontvangen van meldingen door verontruste sportvissers over dobbervisserij kan door 
de handhavers meteen beoordeeld worden of het om een legale activiteit, gaat of dat het 
stroperij betreft. Als het een niet gemelde dobbervisserij activiteit betreft, kan er direct actie 
ondernomen worden.  

 Het vissen met dobbers gebeurt voornamelijk in de nachtelijke uren. ‘s Avonds worden de 
dobbers geplaatst en ’s ochtends vroeg worden deze weer opgehaald. Deze tijden vallen ver 
buiten de bekende en afgesproken aanlandingstijden t.b.v. de controles die op de regeling 
plaats moeten vinden. Door deze controles ontstaat er meer transparantie omtrent de 
dobbervisserij en kan wellicht een deel van de negatieve beeldvorming worden 
weggenomen. Om een goed uitvoeringsplan voor de controles te kunnen maken zal 
voorafgaand aan de bijvangstenregeling gevraagd worden aan de Friese Bond, welke vissers 
met dobbers vissen dat seizoen.  
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Nul vangsten registreren      
Uit de evaluatie is gebleken dat sinds 2009/2010 er om onbekende redenen geen nul vangsten meer 
worden doorgegeven door de deelnemende vissers aan de regeling. Het bestuur stelt voor deze 
wederom in te voeren. Hierdoor kunnen ook controles plaatsvinden op het moment een 
beroepsvisser geen snoekbaars zou mogen aanlanden. Daarnaast kunnen deze gegevens iets zeggen 
over de geleverde visserijinspanning wat kan bijdragen tot het vergroten van de inzichten omtrent de 
ontwikkelingen van de snoekbaarsstand in de Friese boezemwateren. Bij het wederom invoeren van 
de nul vangsten is een goede communicatie richting de vissers essentieel.  
 
Quotum 
 Bij het ontwikkelen van de bijvangstenregeling is gebruik gemaakt van het onttrekkingsmodel 
‘Vissen met verstand’. Uitgangspunt hier bij was (en is nog steeds) dat de sportvisserij geen nadelige 
effecten van de bijvangstenregeling mag ondervinden. Nu in 2015 een wijziging in de visstand is te 
zien is er wederom een berekening gemaakt met vissen met verstand waardoor op basis van de 
nieuwste gegevens een quotum vastgesteld kan worden.  
 
Met de nieuwste gegevens van de snoekbaarsstand is een advies gemaakt door Sportvisserij 
Nederland welke is gebaseerd op zowel legale als schattingen van illegale onttrekkingen van 
snoekbaars. Deze activiteiten hebben invloed op de snoekbaarspopulatie, waarbij het effect in 
verhouding steeds groter wordt wegens de reductie van de snoekbaarsstand. Vanuit deze 
beredenering is een quotum van 10.000 kg (ca. 0,71 kg/ha) vastgesteld. Het voorstel is na elke 
visstand bemonstering opnieuw de situatie te beoordelen met ‘vissen met verstand’ en daarnaast 
het streefbeeld uit het visstandbeheerplan verder uit te werken.  
 
Aanpassingen registratiesysteem 
Voor de pilot decentraal aalbeheer krijgen de vissers na het versturen van elke aanlanding een 
bericht retour met het resterende quotum. Dit bericht wordt na het ontvangen van een vangst SMS 
automatisch gegenereerd door het registratiesysteem en retour gezonden aan de betreffende visser. 
Het bestuur pleit er voor deze terugkoppeling ook te implementeren in de bijvangstenregeling 
voordat de regeling weer van start gaat. Zo weten de vissers na elke aanlanding hoeveel quotum er 
nog over is om als bijvangst te mogen behouden.  
 
Controles; aantal en bedrijfsvoering       
De afgelopen jaren zijn er gemiddeld 7 controles per beroepsvisser uitgevoerd ipv de 10 controles 
per beroepsvisser die zijn afgesproken. Dit is een behoorlijk aantal, wat in de praktijk lastig te 
realiseren is. De commissie stelt dan ook voor, als er verder geen aanleiding is voor slecht 
nalevingsgedrag van de vissers, het aantal van 7 te continueren. Kanttekening bij deze controles is 
dat er van de controles een goede verslaglegging plaatsvindt. De kosten voor deze controles worden 
gedekt door de Friese Bond van binnenvissers en wordt afgestemd met de commissie Controle en 
Handhaving, waar deze post op de begroting staat.  
 
Om de controles goed te kunnen uitvoeren in met name de zuidwesthoek, is het belangrijk dat de 
vissers zich houden aan de afspraken omtrent de bedrijfsvoering. Er zal moeten worden aangeland 
binnen een tijdsbestek van twee uren op de bekende aanlandplaatsen. Zo is er sprake van een betere 
voorspelbaarheid en  kan de BOA in één rit wellicht meerdere vissers controleren. Belangrijke 
motivatie naast de voorspelbaarheid is de lange aanrijtijd.   
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Voorstel vergunningsvoorwaarden HSV Leeuwarden  
In de ALV te 10 mei a.s. zal een voorstel vanuit de HSV Leeuwarden worden besproken. Het voorstel 
bestaat uit een tweetal aanvullende vergunningsvoorwaarden omtrent de snoekbaars: een lengteslot 
van maximaal 70 cm en een terugzetverplichting voor alle snoekbaars in de maand maart. Indien 
(één van) deze vergunningsvoorwaarden wordt aangenomen in de ALV, zal dit niet alleen effect 
hebben op de sportvissers, maar zullen deze voorwaarden tevens van toepassing worden op de 
bijvangstenregeling. Dit betekent dat er bij het lengteslot een aanpassing zal plaatsvinden van de 
lengteklassen (de 4e klasse komt te vervallen en de 3e klasse wordt gehalveerd, tot 70 cm) en bij het 
meeneemverbod dat de regeling een maand eerder stopt (loopt tot 1 maart).   
Verwijzing separaat advies.  

  
 


