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Inleiding 
 
Voor u ligt het visplan van de VBC Friese Boezem. In dit visplan 
wordt omschreven op welke wijze de VBC Friese Boezem de 
visstand beheert en hoe de verschillende partijen samenwerken.  
 
Werkwijze visplan 
Het visplan VBC Friese Boezem, is een doorlopend en actief document 
waarin gewerkt wordt met factsheets per thema. In plaats van een 
jaarlijks nieuw visplan, kan door bijstelling van de factsheets en d.m.v. 
een addendum het plan actueel worden gehouden. 
Dit visplan bestaat uit een vast deel, met beleidsuitgangspunten van de 
gehele VBC, en een actief deel bestaande uit factsheets per thema.  
Met daarin per factsheet opgenomen: het thema, welke partij 
verantwoordelijk is, doelstelling, resultaat, Kritieke Prestatie Indicatoren, 
actieplan per jaar, financiering en de standpunten per VBC partij omtrent 
het thema.  
Jaarlijks worden de factsheets beoordeeld en bijgewerkt waar nodig. Ook 
is er de mogelijkheid om jaarlijks d.m.v. een addendum aanpassingen 
door te voeren in het basisdeel van het visplan. 
Mochten er acuut veranderingen optreden en wijzigingen nodig zijn dan 
kan dit verwerkt wordt in de factsheet of wellicht een volledig nieuwe 
factsheet worden samengesteld.   
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Doel van de VBC 
 

• Het versterken van de samenwerking tussen visrechthebbenden 
onderling en tussen visrechthebbenden en de water- en 
natuurbeheerders voor een doelmatig visstandbeheer en 
visserijbeheer door overleg, informatie-uitwisseling, coördinatie, 
advisering en afstemming.  

• Het door visrechthebbenden vormgeven en uitvoeren van een 
planmatig, duurzaam visserijbeheer in de Friese Boezem, op basis 
van gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten, doelstellingen en 
uitvoeringsprogramma voor de visserij en beheermaatregelen, zoals 
beschreven in dit Visplan. 

De partijen binnen de VBC werken samen vanuit hun 
verantwoordelijkheden en belangen en overleggen over visstandbeheer en 
visserijbeheer in het VBC-beheergebied. De partijen stemmen af, 
informeren, coördineren en adviseren.   
 
Organisatie  
De VBC bestaat uit de hieronder benoemde partijen. 

• Sportvisserij Fryslân, handelende in hoedanigheid van huurder van 
het schubvisvisrecht op de Friese binnenwateren,  

• De Friese Bond van Binnenvissers, handelende in de hoedanigheid 
van huurder van het aalvisrecht op de Friese binnenwateren,  

• Wetterskip Fryslân, handelende in de hoedanigheid van 
waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder, verhuurder visrecht,  

• Provincie Fryslân handelende in de hoedanigheid van verhuurder 
van het visrecht,  

• Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, in de 
hoedanigheid van terrein beherende organisaties, waarbij 
Staatsbosbeheer optreedt als gemandateerd vertegenwoordiger,  

De commissieleden zijn benoemd voor onbepaalde tijd.  
Bij een tussentijdse vacature wordt door de betreffende partij een nieuwe 
vertegenwoordiger voorgedragen voor benoeming. 
De deelnemende partijen wijzen een voorzitter aan. De voorzitter is 
onafhankelijk en vertegenwoordigt niet tegelijkertijd één van de 
deelnemende partijen. Als zodanig is aangewezen dhr. Eelke Boersma.  
Daarnaast zal als secretaris van de VBC functioneren dhr. Pyt Achenbach; 
beleidsmedewerker Sportvisserij Fryslân. 
Vanwege specifieke betrokkenheid (en/of deskundigheid) kunnen in 
onderling overleg adviseurs betrokken worden bij de VBC Friese boezem. 
De VBC kan, indien zij dit wenst, organisaties of personen als agenda lid 
betrekken of aanmerken. It Fryske Gea is momenteel vast agenda lid.  
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Status Visplan 
Het Visplan is doorlopend. Wanneer de verschillende partijen binnen de 
VBC wensen het Visplan te vernieuwen dan wel aan te passen, moet dit in 
consensus gedaan worden. Jaarlijks kunnen er d.m.v. een addendum 
kleine veranderingen in het Visplan doorgevoerd worden.  
Het beheer en de visserij zullen plaatsvinden conform de beschrijving in 
dit Visplan. Waarbij wordt uitgegaan van de vigerende wettelijke dan wel 
privaatrechtelijk opgelegde kaders. 
 
Leeswijzer 
Het Visplan geldt doorlopend vanaf 1 januari 2022.  
Er wordt gewerkt met een basisdeel (tot pagina 20) aangevuld met 
factsheets per thema (vanaf pagina 20).  
Vanaf pagina 16 staan de vanuit de VBC opgestelde gezamenlijke doelen 
en geformuleerde speerpunten.  
Vanaf pagina 18 staat het uitvoeringsprogramma van de VBC beschreven. 
Specifiek vormgegeven in de vorm van factsheets. Op deze factsheets 
staan de standpunten van de verschillende partijen per onderwerp 
beschreven.  
Ook staat beschreven wie het voortouw neemt rond het onderwerp en 
welke acties er voor welke periode gepland staan.  
Tevens staat er aangegeven wat de mogelijke kosten zijn. 
De bijlagen en aanvullende informatie zijn te vinden vanaf pagina 55.  
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Huidige situatie 
 
Gebiedsbeschrijving  

 
Figuur 1: Werkgebied VBC Friese boezem 

 
Het Friese boezemsysteem heeft vele functies: het zorgt voor de aan- en 
afvoer van water, het biedt ruimte voor waterrecreatie, beroepsvaart en 
beroeps- en sportvisserij en het vormt een belangrijke verbindingsroute 
tussen Natura 2000 gebieden  
Het werkgebied van de VBC Friese boezem betreft alle binnenwateren in 
de provincie Fryslân waar Sportvisserij Fryslân en de Friese Bond voor 
Binnenvissers visrechten huren, met uitzondering van het Friese deel van 
het Lauwersmeer en aalreservaat. 
Deze binnenwateren bestaan uit, meren en plassen, kanalen, 
laagveenmoerassen, beken, vaarten, boezemsloten en stedelijk water, 
voor zover in open verbinding staand met elkaar.  
Het totale wateroppervlak van de Friese boezem beslaat ongeveer 14.000 
hectare.  
De Friese boezem wordt ook gedefinieerd als alle wateren binnen Fryslân 
waar het streefpeil -0,52 NAP is.  
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Geldende richtlijnen en verordeningen  
Binnen de VBC houdt men zich aan de volgende richtlijnen en 
verordeningen.  

• De Visserijwet 
• Het relevante Europese beleidskader voor dit visplan wordt 

gevormd door de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Europese 
Aalverordening en de Natura 2000. Meer informatie hierover is 
weergegeven in bijlage. 

• Wetterskip Fryslân kan op grond van de Keur, als verordening 
onder de Waterwet, toezicht houden en handhaven op 
waterkwantiteits- en waterkwaliteitsaspecten. De Keur bevat 
voornamelijk verboden. In de Algemene regels bij de Keur is 
opgenomen onder welke voorwaarden dit verbod niet geldt en er 
dus geen vergunning of ontheffing noodzakelijk is. In de Algemene 
regels bij de Keur wordt voor de voorwaarden verwezen naar het 
Visplan of schriftelijke afspraken met Wetterskip Fryslân. Juridisch 
gezien is het mogelijk voor Wetterskip Fryslân te handhaven op de 
visserij, voor zover beschreven in het Visplan en vallend onder de 
KRW. 

• Richtlijnen karperuitzet. 
• Beleidsnota Ecologie en Vis dd 26 februari 2019. 
• Visplanner; www.visplanner.nl  
• Decentraal aalbeheer 
• Sanctiecommissie Bijvangstenregeling 
• Vaarwegverordening provincie Fryslân 
• De bepalingen zoals opgenomen in de diverse 

huurovereenkomsten 
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Visserij 
 
Verdeling visrecht 
In de Friese Boezem zijn de visrechten gesplitst verhuurd:  
Sportvisserij Fryslân huurt de visrechten op de schubvis en de Friese Bond 
van Binnenvissers huurt het visrecht op de aal. 
 
Sportvisserij Fryslân  
Sportvisserij Fryslân en de aangesloten hengelsportverenigingen zijn 
schubvisrechthebbende. Alle boezemwateren in Fryslân zijn ingebracht in 
de Landelijke Lijst van Viswateren en dus voor sportvissers in het bezit 
van een VISpas te bevissen.  
Tevens is via de Friese hengelsportverenigingen een weekvergunning 
verkrijgbaar voor het vissen in de Friese boezem (en alle andere Friese 
wateren opgenomen in de Landelijke Lijst van Viswateren). Voor de 
voorwaarden waaronder bevissing kan de website van Sportvisserij 
Fryslân worden geraadpleegd (www.visseninfriesland.nl) of de VISplanner 
www.visplanner.nl . 
Met de Kleine VISpas mag een sportvisser met één hengel en beperkte 
aassoorten vissen in een beperkt aantal wateren. Met de Kleine VISpas 
mag geen vis worden onttrokken. De lijst van deze wateren, is terug te 
vinden op de website van Sportvisserij Nederland 
(www.sportvisserijnederland.nl). 
In het jaar 2021 telde Sportvisserij Fryslân 29 hengelsportverenigingen 
met gezamenlijk ca 40.000 aangesloten sportvissers. 
 
Calamiteitenteam 
Sportvisserij Fryslân heeft samen met Wetterskip Fryslân een 
calamiteitenteam opgezet. Dit kan in actie komen bij situaties waar vis in 
de problemen zit. Het team is uitgerust met schepnetten, tonnen en 
waadpakken zodat vissen indien nodig overgezet kunnen worden. Het 
calamiteitenteam wordt ingeschakeld via de piket dienst van Wetterskip 
Fryslân. 
 
Visontrekking Sportvisserij 
Sportvissers onttrekken een beperkte hoeveelheid snoekbaars. Er is een 
bag limit van twee maatse snoekbaarzen (> 42 cm en < 70 cm). In de 
maanden maart-mei geldt een gesloten tijd voor snoekbaars. Sporadisch 
zal door een sportvisser een exemplaar van een andere vissoort (zoals 
brasem, baars en blankvoorn en dergelijke) worden onttrokken. De 
hoeveelheden waarin dit gebeurt zijn echter verwaarloosbaar klein.  
Het onttrekken van snoek en karper is verboden. 
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Aalvisrecht 
De Friese Bond van Binnenvissers is de visrechthebbende voor de 
aalvisrechten. In Friesland vist men onder het decentraal aalbeheer. 
Uitgangspunt van het decentraal aalbeheer is dat er met een vastgesteld 
quotum gedifferentieerd gevist wordt op rode- en schieraal. Een 
onttrekking van 2,6 kg/ha/jaar is voor de Friese vissers te resulteren in 
een maximaal totaalquotum welke is vastgesteld op 36,6 ton aal per jaar.  
Voor meer informatie zie het Rapport decentraal aalbeheer in Friesland via 
deze link http://fryskefisker.nl/wp-content/uploads/2013/06/GV957-7-16-
002-283-rapd-rapport-Pilotproject-decentraal-aalbeheer-Fryslan-2015.pdf 
 
De Bijvangstenregeling 
In 2006 zijn in de VBC Friese Boezem afspraken gemaakt om te komen tot 
een Regeling voor het behoud van de bijvangsten uit de beroepsvisserij, 
kortweg de Bijvangstenregeling. Deze regeling houdt in dat de 
beroepsvissers, verenigd in de Friese Bond van Binnenvissers, een deel 
van de gevangen snoekbaars tijdens de aalvisserij mogen behouden. Alle 
beroepsvissers die meedoen aan de regeling hebben een individueel 
quotum voor snoekbaars. Het quotum is sinds 2016 gebaseerd op een 
gemiddelde onttrekking van ca. 0.7 kg/ha per jaar. Het totale quotum 
bedraagt 10.000 kg. Dit quotum wordt aan de hand van de KRW-visstand 
bemonsteringsrapportage berekend door Sportvisserij Fryslan.  
Aan de hand hiervan wordt tijdens de ALV van Sportvisserij Fryslân het 
quotum vastgesteld. 
 
Wolhandkrab en rivierkreeft 
Bij de aalvisserij zijn de wolhandkrab en de rivierkreeft een bijvangst. De 
Wolhandkrab en Rivierkreeft kunnen deels worden behouden voor 
commerciële doeleinden. Voor de wolhandkrab en rivierkreeft is er geen 
bijvangstregistratie en wordt het hele jaar uitgeoefend.  
Ook de sportvisserij cq VISpashouder is gemachtigd om de rivierkreeft te 
behouden. Kijk voor nadere info op: 
www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/20887/rivierkreeften-wat-
kan-en-mag-je-ermee.html  
 
De Friese Bond van Binnenvissers 
De Friese Bond van Binnenvissers kent 12 leden, zie hiervoor 
onderstaande tabel. De nummers in de tabel verwijzen naar de nummers 
van het globale gebied waarin de beroepsvisser actief is, weergegeven in 
figuur 1.1 
Beroepsvissers vissen op basis van een Schriftelijke Toestemming van de 
bond. Afspraken in het Visplan worden overgenomen in de voorwaarden 
bij de Schriftelijke Toestemming.  
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Naam Gebied Oppervlak 
O. Bajema 1 1602 ha 
P. Boersma 2 850 ha 
J. en K. Bouma 3 376 ha 
S. Hoekstra 4 1282 ha 
A. de Jager 5 1112 ha 
L. Kloosterman 6 1346 ha 
A. van Netten 7 1505 ha 
G. Postma 8 122 ha 
J. Spijkstra 9 1417 ha 
P. Sannes 10 2408 ha 
F. Visserman 11 902 ha 
E. de Vries 12 1078 ha 

 
Tabel: de Friese beroepsvissers die zijn aangesloten bij de Friese Bond 
van Binnenvissers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaart met visgebieden van de 
beroepsvissers aangesloten bij de Friese 
Bond van Binnenvissers.  
De nummers corresponderen met de 
nummers in bovenstaande tabel. 
 

In het gebied in gemeente Het Bildt zijn de aalvisrechten niet verhuurd. 
Dit gebied wordt beschouwd als een opgroeigebied voor aal.  
De beroepsvissers aangesloten bij de Friese Bond van Binnenvissers 
vissen met de vangtuigen voor zover toegestaan conform de 
huurovereenkomst voor het aalvisrecht en de visserijwet. Naast deze 
wettelijke kaders heeft de Friese Bond van Binnenvissers zelf besloten 
haar leden geen toestemming te verlenen voor het vissen met 
schietfuiken in de Friese boezem.  
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Visuitzet  
 
Karperuitzet boezemwater.  
De karper is de enige vissoort die de sportvisserij in terughoudende mate 
structureel wil uitzetten t.b.v. recreatie. Er is door Sportvisserij Nederland, 
de KSN en de Unie van Waterschappen een landelijk toetsingskader 
vastgesteld: ‘de Richtlijn uitzet karper’ (zie bijlage pag 57). Op basis van 
dit toetsingskader kan karper worden uitgezet, mits dit goed gemotiveerd 
gebeurt. Afspraken die gemaakt zijn tussen Wetterskip Fryslân en 
Sportvisserij Fryslân zijn leidend ten opzichte van het landelijke 
toetsingskader.  
 
Voor afgesloten wateren worden de volgende getallen gehanteerd als 
uiteindelijke karper populatie: 
 

• tot 5 ha : 50 kg/ha; 
• van 5 tot 10 ha: 25 kg/ha; 
• van 10 tot 50 ha: 15 kg/ha; 
• groter dan 50 ha: 5 kg/ha. 

 
Bij elke uitzet van karper worden de waterbeheerder en de eigenaren van 
grote wateren geïnformeerd.   
Naast de karperuitzet op de Friese boezem kunnen er op lokale afgesloten 
wateren projecten zijn met het uitzetten van karper.  
Dit is opgenomen in het project Sportvisserij Op de Kaart of in losse 
projecten. In de bijlage op pag 57 is een totaaloverzicht te vinden van de 
karperuitzet. Naast reguliere uitzettingen volgens de gemaakte afspraken, 
kunnen er ook visuitzettingen volgen na calamiteiten. Deze worden na een 
calamiteit afgestemd. De jaarlijkse uitzet van de karper wordt jaarlijks 
vastgelegd in de Factsheet ‘Visuitzet’ 
 
Aal 
Sinds de afsluiting van het IJsselmeer wordt er in Friesland glasaal uitgezet. 
De Friese Bond draagt als onderdeel van het decentraal aalbeheer op 
verschillende manieren bij aan het herstel van de aalstand: 

• Glasaal en pootaal wordt uitgezet en geeft over 7 tot 20 jaar een extra 
bijdrage aan de uittrekkende schieraal  

• Project Paling over de dijk. Hierbij wordt aal in het binnenwater voor 
kunstwerken weggevangen en wordt over de dijk uitgezet. 
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Visonttrekking 
Naargelang de visstand dit toestaat, wordt de onttrekking zoals op pagina 
8 & 9 beschreven staat behouden. Wanneer de huidige onttrekking een 
significatie druk zet op de visstand, zichtbaar in de gegevens vanuit de KRW 
monitoring, zal de waarnemer de onttrekking bespreekbaar maken binnen 
de VBC en of de visrechthebbende partijen. 
 
Controle, handhaving en sanctiecommissie 
Sportvisserij Fryslân beschikt over een aantal BOA’s die controle en 
handhaving uitvoeren. Dit zijn vrijwillige BOA’s of BOA’s in dienst. Naast 
de reguliere controles op de sportvisserij en stroperij, worden de BOA’s 
van Sportvisserij Fryslân ingezet voor de controles op Het Decentraal 
Aalbeheer en de Bijvangstenregeling.  
M.b.t. de bijvangstenregeling rapporteren de BOA’s van Sportvisserij 
Fryslân aan de secretaris van de VBC.  
De sanctioneringscommissie van de VBC met daarin vertegenwoordigers 
van zowel sport- als beroepsvisserij komt bij een geconstateerde 
overtreding bijeen, en kan ook sancties opleggen indien de private 
afspraken zijn geschonden.  
Naast de BOA’s beschikt Sportvisserij Fryslân over ca. 20 federatieve 
controleurs (zonder bekeuringbevoegdheid). 
 
Door de NVWA wordt gecontroleerd op naleving van publieke 
visserijregels.  
In de rest van Nederland is de visserij op wolhandkrab met aangepaste 
aalvistuigen, die privaat gecontroleerd wordt met toezicht door de NVWA.  
 
Er wordt door diverse partijen samengewerkt op het gebied van controle 
en handhaving binnen de Toezichtkring Natuurhandhaving. Dit is een door 
de politie gecoördineerd samenwerkingsverband van personen met al dan 
niet opsporingsbevoegdheid van diverse opsporingsdiensten en milieu- en 
natuurbeschermingsorganisaties die toezicht houden op de naleving van 
de groene wetten, zoals It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, NVWA, Sportvisserij Fryslan en de Provincie.  
Binnen de Politie Noord Nederland en de NVWA zijn een aantal personen 
actief in de aanpak van stroperij. 
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Visie  
 

• De VBC ziet een belangrijke rol voor vis binnen de waternatuur.  
 

• We streven in waterrijke natuurgebieden naar een schoon en 
gezond watermilieu, waar een compleet voedselweb aanwezig is, 
inclusief een gezonde, kenmerkende en gevarieerde 
visgemeenschap (zowel qua soortenpalet als qua leeftijdsopbouw), 
die past bij het watertype en de visfunctie (bv foerageergebied of 
paai- en opgroeigebied).  

 
• We vinden het belangrijk dat de variatie aan watertypen binnen de 

Provincie ook tot uiting komt in de aanwezige visgemeenschappen. 
 

• Binnen dit gezonde watermilieu moet tevens ruimte zijn voor de 
sportvisserij en de beroepsvisserij. 

 
• De VBC streeft naar het formuleren van gezamenlijke standpunten 

en het uitvoeren van bijbehorende actiepunten, dit alles op basis 
van ‘consensus’ en passende binnen de verschillende beleidsregels. 
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VBC Doelen  
 
01 Otters 

• De otter verdient bescherming vanuit VBC.   
• De wijze waarop moet nog nader worden vastgesteld mede op grond 

van onderzoek.  
• Geldende afspraken worden vastgelegd in de betreffende factsheet.  
• Jaarlijks vindt er een actualisatie plaats van de kaart 'leefgebieden 

otters' en 'fuikopstellingen'. 
• Tot nader orde blijven de huidige maatregelen bestaan. 

 
02 Vismigratie 

• VBC is groot voorstander van de aanleg en uitbreiding van 
vismigratie mogelijkheden en de daarbij behorende ondersteunende 
programma’s. 

• Jaarlijks wordt de actuele (politieke) stand van zaken rondom de 
‘generieke visserij vrije zones’ omschreven in de betreffende 
factsheet.  

• Op basis daarvan vindt de uitvoering als mede de controle & 
handhaving plaats.  

• Een en ander kan tevens lokaal worden vastgelegd in de 
‘VISplanner’. 
 

03 Visuitzet  
• Visuitzet in de Friese Boezem vindt plaats ter verbetering en behoud 

van de biodiversiteit en heeft duurzaam karakter.  
• De uitzet vindt periodiek (jaarlijks) plaats op grond van vastgelegde 

schriftelijke afspraken en kwantificering in nota Ecologie & Vis, 
Decentraal aalbeheer en Spiegelkarper project (conform afspraken 
2012).  
Mogelijke acute visuitzet kan plaatsvinden n.a.v. calamiteiten en 
plotselinge vissterfte op grond van vastgelegde schriftelijke 
afspraken.  

• Het ‘Convenant UvW en SVN’ kan toegepast worden buiten Fr 
Boezem. Tevens kunnen uitzonderlijke locaties (Visparels) in 
aanmerking komen voor ‘maatwerk’ op basis van ecologisch 
draagkracht. 

• Bij uitzonderlijke situaties vindt overleg plaats binnen VBC en geeft 
deze ‘dringend advies’. 

• Alle vooraf vastgelegde visuitzet wordt jaarlijks vastgelegd in het 
betreffende Visplan Factsheet. Tussentijdse en acute uitzet wordt 
toegevoegd. 
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04 Monitoring  

• KRW-visstand monitoring vindt plaats op basis van de KRW-
richtlijnen en ten bate van de doelen van de KRW. 

• De monitoring wordt uitgevoerd samen met gecertificeerde 
beroepsvissers.  

• Alle monitoringsactiviteiten (binnen het werkgebied van de VBC) 
worden vooraf gemeld aan de VBC en vermeld in de desbetreffende 
factsheet.  

• Indien nodig wordt vergunning aangevraagd bij de 
visrechthebbende. 

• De uitkomsten en rapportages worden ter beschikking gesteld aan 
de VBC 

 
05 Loodgebruik 

• Loodgebruik in de sportvisserij afbouwen conform de Green Deal. 
Einde loodgebruik in 2027. 

• Komende periode stimuleren van initiatieven en pilots en intensieve 
voorlichting.  

• In huidige overeenkomsten formulering opstellen als ‘dringende 
oproep/verzoek om loodgebruik te staken’. 

 
06 KRW  

• De VBC conformeert zich aan de KRW en de daarin vastgestelde 
doelen.  

• Uit te voeren werkzaamheden i.h.k.v. de KRW welke gerelateerd zijn 
aan de onderwerpen van de VBC, worden bekend gemaakt bij VBC 
zodat er wellicht ‘werk van werk’ kan worden gemaakt door 
betrokken partijen. 

 
07 Exoten  

• Prioriteit is gezamenlijk vaststellen van Exotenlijst op basis van de 
‘Unielijst’ (Prov Frl).  

• Aanwezige exoten (zowel flora als fauna) actief bestrijden, mits het 
niet ten koste gaat van andere belangen en natuurdoelen.   

• Opstellen gezamenlijk plan van aanpak en vastleggen in de 
factsheet 
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08 Lokvoer  
• Er is behoefte aan onderlinge kennisdeling binnen de VBC om 

vervolgens op basis van deze uitkomsten in geval regels op te 
stellen.  

• Daarbij dient wellicht rekening te worden gehouden met het ‘type’ 
water; voedselrijk of voedselarm, boezemwater of afgesloten. 

• Zowel de uitkomst van de kennisdeling als de mogelijke regelgeving 
wordt vastgelegd in factsheets en mogelijk in huurovereenkomsten. 

• Maatwerk kan worden geleverd via de ‘VISplanner’ en er kan ruimte 
zijn voor ‘pilots’. 
 

09 Visserij 
• Visserij op de Fr Boezem vindt plaats binnen de Wettelijke kaders en 

overeenkomsten.  
• Voorwaarden zijn opgenomen in ‘nota Ecologie & Vis 2019’ welke 

zijn overgenomen in het Visplan.  
• Visserij wordt uitgevoerd met als uitgangspunt een gezonde 

visstand en goede ecologische waterkwaliteit. 
 
10 Controle & Handhaving 

• Door samenwerking van betrokken partijen, toezichts- en 
handhavingstaken op de visstroperij optimaliseren en uitbreiden.   

• Controle op ‘Decentraalaalbeheer’, ‘Bijvangstenregeling’ en op de 
eigen leden c.q. sportvissers door Sv Fryslân in de huidige vorm 
handhaven. 

 
11 Inrichting & Beheer 

• Alle inzet van inrichting -en beheermaatregelen zijn ten behoeve 
van het verbeteren van de waterkwaliteit en visstand, met in acht 
neming van de belangen van betrokken partijen. 

• Beheervisserij komt aan de orde conform Prioriteitsvolgorde 2006 
zoals vermeld in notitie Ws Frl & Sv Frl/Ned.  

• Deze ingreep (ABB) wordt slechts uitgevoerd indien alle 
voorafgaande c.q. de meest logische maatregelen zijn uitgevoerd.   

• Elke activiteit van inrichting -en beheermaatregel ABB/brasem 
uitvissen wordt vooraf ter toetsing voorgelegd aan VBC.  

• Werkzaamheden ten behoeve van de infrastructuur/ oevers en 
kades worden tijdig gemeld aan de visrechthebbenden. 

 
12 Himmeldei 

• Jaarlijkse Himmel-activiteit en aansluiten bij bestaande initiatieven 
zoals ‘Skjin Wetter’ (FMF), ‘Vang5’ (sportvisserij), Fishing for litter, 
en andere positieve initiatieven. 
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13 Visserij vrije zones 
• Primair geldt de actuele landelijke wet - en regelgeving. 
• Daarbij blijft de ‘100 meter regel’, omschreven in de beleidsnota 

Ecologie en Vis van Wetterskip Fryslân, actueel. 
• Jaarlijks wordt de actuele (politieke) stand van zaken rondom de 

‘generieke visserij vrije zones’ omschreven in de betreffende 
factsheet.  

• Op basis daarvan vindt de uitvoering als mede de controle & 
handhaving plaats.  

• Een en ander kan tevens lokaal worden vastgelegd in de 
‘VISplanner’. 

 
14 Bijvangstenregeling  

• De huidige 3-jaarlijkse regeling tussen sport en beroep blijft gelden 
en om de drie jaar door beide partijen, na goedkeuring door de 
leden van Sportvisserij Fryslân verlengd 

 
15 Visrechten 

• Bij mogelijke herverkaveling of wijzigingen visrechten wordt dit 
terstond gemeld aan de VBC en vervolgens vastgelegd in 
betreffende documenten. 

 
16 Communicatie  

• Het is van belang om werkzaamheden en doelstellingen VBC te 
communiceren, hiervoor wordt gekozen voor bestaande kanalen van 
deelnemende en betrokken partijen in goed wederzijds overleg. 
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1 Factsheet Otters 
 

Thema Otters 

Subthema  

Themaverantwoordelijke Prov Frl – TBO - Beroeps 
 

Doelstelling 
• De otter beschermen voor verdrinking in visnetten 
• Jaarlijks vindt er een actualisatie plaats van de kaart 'leefgebieden otters' en 

'fuikopstellingen'. 
• Tot nader orde blijven de huidige maatregelen bestaan.  

 
Resultaat 

1. Otterbeschermende maatregelen in visnetten en/of 
2. Ottervriendelijke vismethodes 

 
Vastgelegd in afspraken in het visplan al dan niet op kaart vastgelegd 
De wijze waarop moet nog nader worden vastgesteld mede op grond van onderzoek.  
 
Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 
2022 Provincie 

Fryslân 
Onderzoek waar en hoe en welke otterbeschermende maatregelen 
noodzakelijk zijn a.d.h. literatuur onderzoek 

2023   

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

Nader te bepalen 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

nvt 

 
Friese bond van 

binnenvissers 

Jaarlijks wordt de digitale kaart ‘leefgebieden otters’ geactualiseerd. Naar 
aanleiding van de  ontwikkelingen van de aantallen otters en gewijzigde 
leefgebieden wordt de digitale kaart met fuikopstellingen indien nodig 
aangepast op de actuele situatie  de Friese Bond is voor maatwerk n.a.v. de 
otter werende maatregelen en  heeft al veel gedaan op dit gebied. Een 
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bijkomend verschijnsel is dat het heldere water gaat leiden tot plantengroei, 
bij beweging of afstroming van water komen losgeslagen planten in de fuiken 
en netten. Fuiken met stopgrids zullen tot veel vangstderving leiden. 
Onderzoek naar gedrag van otters (trek gedrag) ( Onderzoek naar de 
vangstderving door otterwerende maatregelen. Onderzoek naar methoden 
om otters uit fuiken te weren. 

 
Wetterskip 

Fryslân 

Binnen leefgebieden van de otter is het gebruik van otterwerende 
voorzieningen in alle fuiken verplicht. 

 
Terreinbeherende 

organisaties 

De otter komt tegenwoordig verspreid over de gehele Provincie voor. Daarom 
zijn de TBO's van mening dat het toepassen van otter-stopgrids daarom binnen 
alle natuurgebieden moet worden verplicht, in alle typen fuiken en ook in 
fuiken die verder dan 100 meter uit de oever staan. Andere 
voorzorgsmaatregelen of alternatieven voor stopgrids zijn denkbaar maar 
moeten nog nader worden onderzocht op effectiviteit. Deze dienen ook 
bijvangsten van duik-eenden en andere (vogel)soorten, jonge bevers etc te 
voorkomen. 

 
Provincie Fryslân 

De provincie investeert fors om de otter te beschermen door de aanleg van 
wildtunnels en rasters langs haar wegen. De provincie is van mening dat het 
risico voor otterverdrinking in netten zo klein als mogelijk gehouden moet 
worden. Uit (literatuur) onderzoek of uit ervaringen elders moet volgen welk 
pakket aan maatregelen het meest efficiënt is. 
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2 Factsheet vismigratie 
 

Thema Vismigratie 

Subthema  

Themaverantwoordelijke Prov Frl – Ws Frl 
 

Doelstelling 
• VBC is groot voorstander van de aanleg en uitbreiding van vismigratie mogelijkheden en 

ondersteunden programma’s. 
 

Resultaat 
• Jaarlijks wordt de actuele (politieke) stand van zaken rondom de ‘generieke visserij vrije 

zones’ omschreven in de betreffende factsheet.  
• Op basis daarvan vindt de uitvoering als mede de controle & handhaving plaats.  
• Een en ander kan tevens lokaal worden vastgelegd in de ‘VISplanner’. 

 
Relaties met andere (sub)thema’s 

Vismonitoring, decentraal aalbeheer 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 
2022 WF Het verhelpen van knelpunten voor vis bij polder-boezemkanalen 
2023 WF Het verhelpen van knelpunten voor vis bij polder-boezemkanalen 

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

Vismigratie is van groot belang voor een goede visstand en het weerbaarder 
maken van kwetsbare vispopulaties naar de toekomst als gevolg van 
klimaatwijziging. Alle positieve maatregelen juicht de sportvisserij toe. Wel 
bestaat er een grote zorg over de visserij belemmeringen die de vismigratie-
kunstwerken opwerpen (visserij vrije zones). Maatregelen kunnen per locatie 
worden besproken en vastgelegd in het Visplan en Visplanner. Waar mogelijk 
en gewenst kan door vrijwilligers vanuit de sportvisserij een bijdrage worden 
geleverd aan de monitoring van vispassages.   

 
Friese bond van 

binnenvissers 

PODD (Paling Over De Dijk) is een migratieprogramma. Ieder jaar wordt in 
samenwerking met Dupan het vastgestelde quotum schieraal uitgezet om te 
migreren. Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV, 
de watereigenaren/beheerders.   
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De FB stelt een deel van haar quotum, afhankelijk van de financiele 
compensatie, beschikbaar voor PODD.  
Vaste fuikopstellingen en dichtzetten nabij zoet/zout overgangen worden 
ingezet als monitoring instrument ten behoeve van migrerende vissen. 

 
Wetterskip 

Fryslân 

Wetterskip Fryslân streeft naar vrije migratie van vissen van de Waddenzee 
en het IJsselmeer naar het beheergebied en weer terug. Het beheergebied 
moet toegankelijk zijn voor vissen die tussen zee en de zoete wateren trekken 
(o.a. aal, spiering, driedoornige stekelbaars). 
Wetterskip Fryslân komt de internationale afspraken uit de Benelux 
beschikking vismigratie (1996) en de Europese Aalverordening (2007) na, 
onder meer door het uitvoeren van het KRW-maatregelenprogramma, en 
volgt het beleid van het nationale Aalbeheerplan. 
De belangrijkste knelpunten in vismigratieroutes worden aangepakt binnen 
het raamwerk van het KRW-maatregelenprogramma. In 2021 wordt aan de 
EU, het Rijk en de Provincies gemeld welke knelpunten in de volgende 
periode van 6 jaar aangepakt zullen worden. Voor de periode tot 2021 zijn, 
met een doorkijk naar 2027, de aan te pakken knelpunten wat KRW-
waterlichamen betreft vastgelegd in een knelpuntentabel. 
Wetterskip Fryslân geeft prioriteit aan migratiebarrières van “groot naar 
klein” (watersystemen en gebieden) en van ecologisch waardevol naar 
minder waardevol: 1.tussen het beheergebied en Waddenzee en 
IJsselmeergebied; 2.tussen natuurgebieden en de meren via door het 
Dagelijks Bestuur van het waterschap aangewezen “ ecologisch belangrijke 
wateren”; 3.binnen en tussen KRW Waterlichamen; 4. tussen 
boezemwateren en (overige) plassen en natuurgebieden, met uitzondering 
van gebieden naar welke geen migratie van (ongewenste) vis gewenst is, met 
speciale aandacht voor Natura2000-doelsoorten; 5. van en naar gebieden 
met veel open water, veel oeverlengte en een goede waterkwaliteit;   
6. 1. waar veel schieraalbeschadiging of -sterfte wordt waargenomen. 
Migratiebarrières in gebieden met intensieve landbouw, glastuinbouw en 
bedrijventerreinen hebben een lagere prioriteit. 
Wetterskip Fryslân maakt bij nieuwbouw of renovatie van gemalen, sluizen of 
stuwen een nut en noodzaakafweging voor één of tweezijdige 
vispasseerbaarheid. 
Wetterskip Fryslân past de best beschikbare technieken toe om beschadiging 
en het doden van vissen in gemalen te voorkomen binnen redelijke financiële, 
energetische en technische randvoorwaarden. 
Na aanleg van vispassages wordt gedurende een nader te bepalen periode 
monitoring uitgevoerd om na te gaan of de passage naar wens functioneert. 

 
Terreinbeherende 

organisaties 

Optimaliseren vismigratieroutes tussen leefgebieden (aanleg en onderhoud 
trekroutes, kunstwerken etc.), met inachtneming van invasieve exoten 

 
Provincie Fryslân 

Vismigratie is van groot belang voor herstel van de visstand. De provincie 
investeert fors in verbeteringen van vismigratie. De provincie zal daarom 
terughoudend zijn in het uitgeven van visrechten in belangrijke 
vismigratieroutes. 
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3 Factsheet Visuitzet 
 

Thema Visuitzet 

Subthema  

Themaverantwoordelijke Ws Frl - TBO – SV Frl – Fr Bond 
 

Doelstelling 
• Visuitzet in de Friese Boezem vindt plaats ter verbetering en behoud van de biodiversiteit 

en heeft duurzaam karakter.  
 

Resultaat 
• De uitzet vindt periodiek (jaarlijks) plaats op grond van vastgelegde afspraken en 

kwantificering in nota Ecologie & Vis, Decentraal aalbeheer en Spiegelkarper project 
(conform afspraken 2012).  
Mogelijke acute visuitzet kan plaatsvinden n.a.v. calamiteiten en plotselinge vissterfte.  

• Het ‘Convenant UvW en SVN’ kan toegepast worden buiten Fr Boezem. Tevens kunnen 
uitzonderlijke locaties (Visparels) in aanmerking komen voor ‘maatwerk’ op basis van 
ecologisch draagkracht. 

• Bij uitzonderlijke situaties vindt overleg plaats binnen VBC en geeft deze ‘dringend advies’. 
• Alle vooraf vastgelegde visuitzet wordt jaarlijks vastgelegd in het betreffende Visplan 

Factsheet. Tussentijdse en acute uitzet wordt toegevoegd. 
 
Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 
2022 Sv Frl SKP en uitzetplan 
2023 Sv Frl SKP en uitzetplan 

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

Sv Frl 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

Conform de landelijke regels en afspraken en de vastgelegde afspraken in het 
Visplan Friese Boezem. Bij mogelijke afwijkingen wordt het voorgelegd aan de 
VBC Friese Boezem en waar nodig wordt een vergunning en/of ontheffing 
aangevraagd. Hoewel zeer terughoudend worden waar mogelijk en gewenst, 
visstanden ondersteund door uitzettingen van bijvoorbeeld karper. Dit in 
afstemming met de VBC.   
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Er is sprake van SKP (spiegelkarper project) op de Friese Boezem. Dit project 
wordt toegejuicht en ondersteund. 

 
Friese bond van 

binnenvissers 

De FB streeft naar een jaarlijkse uitzet van glas- of pootaal. Dit in het kader 
van Decentraal Aalbeheer. In samenwerking met Dupan wordt jaarlijks het 
voor de Friese Boezem uit te zetten quotum glas/poot aal vastgesteld. Het 
programma wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV, de 
watereigenaren/beheerders van de Friese Boezem en de Friese Bond van 
Binnenvissers. Het programma wordt uitgevoerd door Dupan. 

 
Wetterskip 

Fryslân 

Conform de afspraken die daarover in het Visplan en/of in de geldende 
verhuurovereenkomsten zijn gemaakt en zoals vastgelegd in de Nota Ecologie 
en Vis van Wetterskip Fryslân: 
De randvoorwaarden voor het uitzetten van vis, in visplannen en schriftelijke 
afspraken, worden door Wetterskip Fryslân getoetst aan de navolgende 
voorwaarden. Het uitzetten van vis (met uitzondering van glas- en pootaal) 
dient met grote terughoudendheid te geschieden. Uitgangspunt is het 
streven naar een visstand die zichzelf duurzaam in stand houdt zonder dat 
het nodig is populaties (van bepaalde soorten) aan te vullen. 
Het uitzetten van graskarpers is alleen toegestaan wanneer voldaan is aan 
alle voorwaarden uit artikel 62 van de Uitvoeringsregeling Visserijwet. 
Het uitzetten van overige karper soorten is alleen toegestaan als voldaan 
wordt aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in met Sportvisserij Fryslân in 
2012 gemaakte schriftelijke afspraken: Voor de boezemwateren is gekozen 
voor een maximale karperstand van:     
                                         

• circa 5 kg/ha op de lange termijn.                                                                                                       
• tot 5 ha : 50 kg/ha;                       
• van 5 tot 10 ha: 25 kg/ha;                     
• van 10 tot 50 ha: 15 kg/ha;           
• groter dan 50 ha: 5 kg/ha. 

 
De uitzettingen dienen minimaal één week van te voren bij het waterschap 
schriftelijk te worden gemeld. 
Indien de uitzetting niet in een door het waterschap goedgekeurd visplan is 
beschreven dienen hierover en over de voorwaarden waaronder deze 
uitzetting plaats mag vinden, bij voorkeur in het jaar vóór de geplande 
uitzetting, schriftelijke afspraken te zijn gemaakt met het waterschap. 
Indien er geen goedgekeurd visplan is en geen schriftelijke afspraken zijn 
gemaakt dient een watervergunning te worden aangevraagd. In/bij de 
aanvraag dient te worden aangetoond: dat de ecologische kwaliteit van de 
betreffende en omliggende wateren niet achteruitgaat; dat de uitzetting het 
behalen van de KRW-doelen (EKR-scores) en de Natura 2000- doelen niet in 
de weg staat; 
Het uitzetten van karpers, met uitzondering van graskarpers, is daarnaast 
toegestaan wanneer aannemelijk kan worden gemaakt dat een karper 
populatie in een geïsoleerde waterpartij, zoals een of meer stadsvijvers van 
waaruit geen vismigratie naar andere wateren mogelijk is, door strenge vorst 
vrijwel geheel is gestorven. De vissterfte en de soorten en aantallen 
gestorven vis moeten daartoe wel direct na de sterfte zijn aangemeld bij het 
waterschap. 
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Terreinbeherende 

organisaties 

Het uitzetten of bijplaatsen van vis in natuurgebieden staan we in principe niet 
toe, met uitzondering van de wateren waarover in het, jaarlijkse in het VBC 
vastgestelde Visplan afspraken zijn gemaakt (glasaal en karper). 
Voor SBB nadere uitleg in recente Vishuurovereenkomst met Sportvisserij. 

 
Provincie Fryslân 

Visuitzet is geoorloofd zolang het niet leidt tot verdringing van andere 
vissoorten en/of tot verslechtering van biodiversiteit. 
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4 Factsheet Monitoring 
 

Thema Monitoring 

Subthema  

Themaverantwoordelijke Prov Frl -Ws Frl  
 

Doelstelling 
• KRW-visstand monitoring vindt plaats op basis van de KRW-richtlijnen en ten bate van de 

monitoring van de voortgang van de doelen van de KRW. 
Resultaat 

• De monitoring wordt uitgevoerd samen met gecertificeerde beroepsvissers.  
• Alle monitoringsactiviteiten (binnen het werkgebied van de VBC) worden vooraf gemeld 

aan de VBC en vermeld in de desbetreffende factsheet.  
• Indien nodig wordt vergunning aangevraagd bij de visrechthebbende. 
• De uitkomsten en rapportages worden ter beschikking gesteld aan de VBC 

 
Relaties met andere (sub)thema’s 

Decentraal aalbeheer, vismigratie 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 
2022 WF KRW-visstand opname conform planning 
2023 WF KRW-visstand opname conform planning 

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 
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Sportvisserij 

Fryslân 

De sportvisserij is een voorstander van de inzet van het instrument  
'monitoring'. Meten = weten. De sportvisserij wil wel betrokken worden in de 
voorbereidingen en uitvoering van de monitoring. Veelal ook noodzakelijk 
i.v.m. het toekennen van toestemming. Inzet van lokale beroepsvissers is zeer 
gewenst. Tevens mogelijkheid tot controle in het veld. In voorkomende 
gevallen voert ook de sportvisserij zelf monitoring en visonderzoeken uit in 
belangrijke wateren waarin zich knelpunten voordoen.  Voor karper wordt 
door de Karperstudiegroep een apart monitoringsprogramma uitgevoerd op 
basis van hengelvangstregistratie en merk- en terugvansgtmethode. Voor 
snoekbaars vindt monitoring plaats op basis van een registratiesystem voor 
aanlanding i.h.k.v Bijvangstenregeling. Verder vormen de vangstmeldingen 
van vele sportvissers een indicatie van al dan niet teruglopende vangsten en 
hoe het is gesteld met de visstand. Monitoring door visrechthebbende vormt 
geen wettelijke verplichting dan wel voorwaarde vanuit de vergunning. 
Monitoring- en onderzoek werkzaamheden worden ten alle tijden gemeld 
aan Sportvisserij Fryslân. 

 
Friese bond van 

binnenvissers 

Monitoring- en onderzoek werkzaamheden in de Friese Boezem is alleen 
mogelijk met inzet van gecertificeerde beroepsvissers, lid van- of met 
instemming van de FB.  

 
Wetterskip 

Fryslân 

Visstandopnames op formele monitoringpunten in waterlichamen worden 
uitgevoerd conform KRW-monitoringsrichtlijnen door beroepsvissers, 
adviesbureaus en medewerkers van de muskusrattenbestrijding. 
In overige wateren en de rest van de waterlichamen wordt een methodiek 
toegepast die het meest kosteneffectief is. Voor een indicatie van de visstand 
in deze wateren zal (ook) gebruik worden gemaakt van visgegevens uit 
landelijke databases, van vrijwilligers, vissers, hengelsportverenigingen, 
(natuur)terreinbeheerders en andere organisaties en overheden. 
Door het waterschap verzamelde data worden na een interne controletoets 
opgeslagen in een landelijke database en beschikbaar gesteld voor algemeen 
gebruik. 

 
Terreinbeherende 

organisaties 

TBO's pleiten voor het toekennen van aquatische doelen aan natuurwateren, 
binnen het kader van het   Natuur Netwerk Nederland/Natura 2000. Op dit 
moment is sprake van een kennisleemte op het gebied van 
visgemeenschappen binnen natuurterreinen. Het opzetten en uitvoeren van 
een monitoringsprogramma samen met andere partijen is daarvoor 
onontbeerlijk. 
TBO’s willen graag dat nader onderzoek gedaan wordt naar de effectiviteit 
van maatregelen t.b.v. vis (zoals bijvoorbeeld het onttrekken en uitzetten van 
glasaal/paling). 

 
Provincie Fryslân 

Het monitoringsprogramma maakt onderdeel uit van het visplan en moet 
zodanig opgezet worden dat alle belanghebbenden vanuit hun eigen belang 
voldoende inzicht krijgen in de ontwikkeling van de visstand om te komen tot 
maatregelen indien daar aanleiding toe is. Het is daarom van belang dat er 
een gemeenschappelijk gedragen beeld komt van wat de visstand moet zijn 
en wanneer er ingegrepen moet worden. 
Onderdeel van het monitoringsprogramma is de bijdrage aan het decentraal 
aalbeheer en de maatregelen die hierin getroffen worden. Uitgangspunt van 
decentraal aalbeheer en de te nemen maatregelen hierin, moet zijn dat de 
aalstand verbetert. 
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5 Factsheet Loodgebruik  
 

Thema Loodgebruik 

Subthema  

Themaverantwoordelijke Prov Frl -TBO – Sv Frl 
 

Doelstelling 
• Loodgebruik in de sportvisserij afbouwen conform de Green Deal.  
• Einde loodgebruik in de sportvisserij in 2027 

Resultaat 
• Komende periode stimuleren van initiatieven en pilots en intensieve voorlichting.  
• In huidige overeenkomsten formulering opstellen als ‘dringende oproep/verzoek om 

loodgebruik te staken’. 
• Zicht krijgen op het actueel loodgebruik (verkoop) en verlies aan lood in de wateren 

 
Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 

2022 Sv Frl Omruilacties lood – loodvrij wateren aanwijzen – loodvrije 
wedstrijden (pilots)- 

2023 Sv Frl Omruilacties lood – loodvrije wateren aanwijzen - loodvrije 
wedstrijden (pilots)- 

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

De sportvisserij onderschrijft de 'Green deal’. Om deze te realiseren zet de 
sportvisserij zich actief in (Visparels, omwisselacties, publicaties,  …..) om het 
loodgebruik terug te brengen. Belangrijk doel daarbij is de bewustwording 
van de sportvisser en de winkeliers en 'handel'. 

 
Friese bond van 

binnenvissers 

 
 

 
Wetterskip 

Fryslân 

Wetterskip Fryslân wil af van het gebruik van lood in het oppervlaktewater. 
Lood is namelijk een schadelijke stof. Op landelijk niveau zijn afspraken 
gemaakt om loodgebruik in 2027 helemaal te stoppen. Hiervoor is de 
zogenaamde “Greendeal Sportvisserij Loodvrij” gesloten tussen diverse 
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ministeries, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo en 
Sportvisserij Nederland. Binnen het werkgebied van VBC Fryslân liggen 
kansen om alvast bij wijze van proef aan de slag te gaan met terugdringen 
van loodgebruik. 

 
Terreinbeherende 

organisaties 

TBO's onderschrijven en stimuleren de volledige afbouw van het gebruik van 
lood, zoals afgesproken in de "Green Deal Sportvisserij Loodvrij” (2018). Binnen 
de terreinen van de TBO's streven we naar een versnelling van deze afspraak; 
vanaf 1-1-2021 geen loodgebruik meer in onze natuurreservaten (ook niet 
lichter in gewicht dan 0,06 gram). Voor SBB nadere uitleg in recente 
Vishuurovereenkomst met Sportvisserij. 

 
Provincie Fryslân 

De provincie streeft naar de eerste loodvrije visserijprovincie van Nederland 
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6 Factsheet KRW 
 

Thema Kader Richtlijn Water 

Subthema  

Themaverantwoordelijke Prov Frl – Ws Frl - 
 

Doelstelling 
• De VBC conformeert zich aan de KRW en de daarin vastgestelde doelen.  
• Uit te voeren werkzaamheden i.h.k.v. de KRW welke gerelateerd zijn aan de onderwerpen 

van de VBC, worden bekend gemaakt bij VBC zodat er wellicht ‘werk van werk’ kan worden 
gemaakt door betrokken partijen.  

 
Resultaat 

 

Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 
2022 WF/PF Uitvoering maatregelenpakket KRW conform beslisnota KRW 
2023 WF/PF Uitvoering maatregelenpakket KRW conform beslisnota KRW 

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

De Sportvisserij is een kritische volger van de KRW en werkt graag mee aan de 
realisatie van doelstellingen voor zo ver deze een duurzame, gezonde en 
gevarieerde visstand niet in de weg staat en de sportvisserijmogelijkheden 
niet beperkt. Bij het formuleren van vissendoelen moet niet alleen de 
ecologische potentie maar ook het sportvisserijgebruik worden meegewogen.  
De sportvisserij conformeert zich aan de KRW-richtlijnen, echter op sommige 
punten kan maatwerk noodzakelijk zijn. Zodra dit aan de orde is zal de 
sportvisserij dit aankaarten en voorleggen aan de VBC met het verzoek aan 
dit 'maatwerk' te voldoen. 
De sportvisserij wil over alle inrichtingswerkzaamheden In het kader van de 
KRW geïnformeerd worden 
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Friese bond van 

binnenvissers 

De FB heeft grote zorgen omtrent de voedingswaarde (draagkracht) van het 
water indien de KRW onverkort wordt doorgevoerd.  Het behoud en 
verbetering van de bestaande habitat is in het geding indien helderheid en 
doorzicht van het water de leidende drijfveer is. De wijze waarop aan de 
doelstellingen van de KRW voor de Friese Boezem worden gerealiseerd, 
verdient evaluatie. Doorstroming van IJsselmeer naar Lauwersmeer alleen is 
niet de geëigende weg om de KRW doelstellingen te bereiken.   
De KRW dient te worden beschouwd in samenhang met meerdere 
instrumenten om ecologische en milieudoelen te bereiken. Hoogte 
grondwaterpeil, grondgebonden veehouderij, vaste bemesting en 
beïnvloeding gedrag zijn factoren welke eveneens impact hebben op de 
kwaliteit (draagkracht) van het water In- stand houding van de beroepsvisserij 
in Fryslân is echter de basis van waar uit de FB de KRW benaderd. 

 
Wetterskip 

Fryslân 

De Kaderrichtlijn Water heeft als doel dat uiterlijk in 2027 een goede 
waterkwaliteit bereikt wordt. Hierbij wordt vooral gekeken naar wat er leeft 
in het water aan bijvoorbeeld vissen, waterplanten en insecten. Ook zijn er 
normen voor verontreinigende stoffen in het water. Inmiddels werken we al 
ruim tien jaar aan het uitvoeren van de maatregelen om de doelen te 
bereiken die in de KRW-plannen zijn opgenomen. Daarnaast hebben we 
plannen voor de periode tot en met 2027 opgesteld. Vanaf het begin van de 
KRW is vooral ingezet op de aanleg van natuurvriendelijke oevers en 
vispassages. Hierdoor komt er meer leefgebied beschikbaar en worden 
barrières om te kunnen migreren opgeheven. Later is daar een extra inzet op 
emissiemaatregelen bijgekomen (het Uitvoeringsprogramma Emissies). Sinds 
een aantal jaren komt het accent steeds meer op onderhoud te liggen, om 
het natuurvriendelijke areaal in stand te houden. 
Met de invoering van de KRW en de Waterwet hebben de waterbeheerders 
publiekrechtelijk een scherper omschreven wettelijke bevoegdheid gekregen 
ten aanzien van het visstandbeheer. Verbetering van de visstand wordt onder 
meer gerealiseerd door het uitvoeren van de KRW-maatregelen die zijn 
vastgelegd in het Waterbeheerplan en de daaraan gekoppelde factsheets met 
KRW-doelen en maatregelen per KRW-waterlichaam. In Natura 2000 
gebieden zijn instandhoudingsdoelen voor vis- en andere dier- en 
plantensoorten, indien deze zijn vastgelegd, aanvullend op en leidend boven 
de KRW-doelen als ze daarmee in tegenspraak zijn. 

 
Terreinbeherende 

organisaties 

Volgend op doelen WF met bij nieuwe KRW-aandacht voor “overige wateren” 
(naast de waterlichamen) en grondwater (naast freatisch water). 

 
Provincie Fryslân 

Het doel van de KRW is de bescherming en verbetering van de ecologische en 
chemische waterkwaliteit van zowel oppervlaktewater als grondwater. De 
soortenrijkdom en aantal vissen in oppervlaktewater is een belangrijke 
indicator voor de ecologische waterkwaliteit. 
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7 Factsheet Exoten 
 

Thema Exoten 

Subthema  

Themaverantwoordelijke  Prov Frl 
 

Doelstelling 
• Prioriteit is gezamenlijk vaststellen van Exotenlijst op basis van de ‘Unielijst’ 

 
Resultaat 

• Aanwezige exoten (vis en flora) actief bestrijden, mits het niet ten koste gaat van andere 
belangen en natuurdoelen.   

• Opstellen gezamenlijk plan van aanpak en vastleggen in de factsheet 
 
Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 

2022 Prov Frl Opstellen Plan van aanpak – Exotenlijst opstellen op basis van 
‘Unielijst’ 

2023 Prov Frl Opstellen Plan van aanpak  

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

Het is van belang om vast te stellen wie of wat als een 'exoot' wordt 
beschouwd. Een inventarisatie is hiervoor van groot belang. Indien het 
vervolgens noodzakelijk is om maatregelen te nemen om te komen tot een 
meer 'evenwichtige/natuurlijke samenstelling van de visstand en 
(onder)waterflora' werkt de sportvisserij daar graag aan mee. We zijn echter 
ook van mening dat exoten moeilijk zijn tegen te houden en het slechts een 
kwestie van tijd is eer deze ook de Friese wateren gaan bevolken. De 
bestrijding van exoten mag daarom de systeemdoelen en hieraan 
gerelateerde maatregelen als vismigratie niet in de weg staan. 

 
Friese bond van 

binnenvissers 

In toenemende mate worden we geconfronteerd met (invasieve) plant- en 
diersoorten die hun oorsprong niet in de Friese wateren hebben. De FB stelt 
voor om de komende periode VBC breed, een grondige inventarisatie van 
deze exoten te maken een gezamenlijk plan van aanpakte formuleren en 
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daarbij een heldere prioritering te handhaven. In 2022 zal de FB in 
samenwerking met WSF een start maken met de bestrijding van de 
Amerikaanse rivierkreeft.  Daarbij tekent de FB aan dat het schaal- en 
schubdier recht voorbehouden is aan de beroepsvisserij. De huidige wet- en 
regelgeving  geeft onvoldoende ruimte om rivierkreeft  weg te vangen en af 
te voeren. De VBC zoekt naar wegen om hierin een oplossing te vinden.    

 
Wetterskip 

Fryslân 

Exoten die de biodiversiteit negatief beïnvloeden dienen actief bestreden te 
worden. Mocht juridische kaders, andere belangen, of andere oorzaken de 
bestrijding in de weg staan dan zal actief op zoek gegaan worden naar 
mogelijkheden om deze exoten te bestrijden. 

 
Terreinbeherende 

organisaties 

TBO’s willen geen exoten in de natuurlijke watersystemen. We streven naar 
maatregelen om verspreiding van exoten te voorkomen. De visserij is vaak 
bereid mee te denken over en mee te werken aan ingrepen in de visstand (of 
andere exotische diersoorten) om te komen tot een meer evenwichtige/ 
natuurlijke samenstelling (bijv. afvoeren exoten). 

 
Provincie Fryslân 

Exoten die de biodiversiteit negatief beïnvloeden dienen actief bestreden te 
worden. Mocht juridische kaders, andere belangen, of andere oorzaken de 
bestrijding in de weg staan zal de provincie actief op zoek gaan naar 
mogelijkheden om deze excoten te bestrijden. 
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8 Factsheet Lokvoer 
 

Thema Lokvoer 

Subthema  

Themaverantwoordelijke TBO – Ws Frl- Sv Frl  
 

Doelstelling 

• Het opstellen van heldere regels omtrent het gebruik van lokvoer 

Resultaat 
• Er is behoefte aan onderlinge kennisdeling binnen de VBC om vervolgens op basis van deze 

uitkomsten in geval regels op te stellen.  
• Daarbij dient wellicht rekening te worden gehouden met het ‘type’ water; voedselrijk of 

voedselarm, boezemwater of afgesloten. 
• Zowel de uitkomst van de kennisdeling als de mogelijke regelgeving wordt vastgelegd in 

factsheets en mogelijk in huurovereenkomsten. 
• Maatwerk kan worden geleverd via de ‘visplanner’ en er kan ruimte zijn voor ‘pilots’. 

 
Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 

2022 Sv Frl Literatuurstudie – plan van aanpak 

2023 Sv frl Plan van aanpak - pilotprojecten 

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

Sv Frl & SVN 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

Op basis van verschillende onderzoeken kan  het gebruik en de gevolgen van 
het gebruik van lokvoer worden besproken in de VBC. Indien nodig kunnen 
'maatregelen' worden genomen. Ook hierbij is 'maatwerk' van belang en 
kunnen eventuele maatregelen worden vastgelegd in de Visplanner. 

 
Friese bond van 

binnenvissers 
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Wetterskip 

Fryslân 

Het gebruik van lokvoer kan de waterkwaliteit (verhogen van het 
nutriëntengehalte van het oppervlaktewater) negatief beïnvloeden. In 
voedselarme en ecologische kwetsbare gebieden zal terughoudend met het 
gebruik van lokvoer om moeten worden gegaan 
 

 
Terreinbeherende 

organisaties 

TBO's willen het gebruik van alle soorten (lok)voer in voedselarme en matig 
voedselrijke wateren verbieden, in het belang van de waterkwaliteit. In 
voedselrijke wateren kan het gebruik van lokvoer worden toegestaan, mits in 
kleine hoeveelheden en zonder ongewenste toevoegingen zoals 
conserveermiddelen en kleurstoffen.  
Voor SBB nadere uitleg in recente Vishuurovereenkomst met Sportvisserij 
 
 

 
Provincie Fryslân 
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09 Factsheet  Visserij 
 

Thema Visserij 

Subthema  

Themaverantwoordelijke Sv Frl – Fr Bond 
 

Doelstelling 
• Visserij op de Fr Boezem vindt plaats binnen de Wettelijke kaders en overeenkomsten.  
• Voorwaarden zijn opgenomen in ‘nota Ecologie & Vis 2019’ welke zijn overgenomen in het 

Visplan.  
• Visserij wordt uitgevoerd met als uitgangspunt een gezonde visstand en goede ecologische 

waterkwaliteit. 
Resultaat 

 

Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 

2022 Sv Frl Vaststellen Bijvangstenregeling 

2023   

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

Sv Frl & Fr Bond 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

Sortvisserij gebeurt binnen de wettelijke kaders, de 
visrechtenovereenkomsten en de nadere afspraken binnen Het Visplan. Waar 
mogelijk en gewenst worden door de visrechthebbenden extra regels gesteld 
aan de bevissing en benutting van visstanden. Dit ter goedkeuring van de ALV 
en in samenspraak met VBC.  
Sportvisserij is een natuurgerichte vorm van recreatie die ook in 
natuurgebieden -onder strikte voorwaarden- mogelijk moet zijn (ja, tenzij-
principe). 

 
Friese bond van 

binnenvissers 

Vissen naar draagkracht van het water is het uitgangspunt van de FB. Dat 
betekent vissen met een quotum voor zowel paling als snoekbaars. Het 
beheer van het visbestand, is naast het ontrekken van vis voor consumptie 
een wezenlijk onderdeel van de beroepsvisserij. Het uitvoeren van 
restockprogramma's van paling, alsook het Paling Over De Dijk (PODD) is 
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hiervan een onderdeel. Voorts levert de schaal- en schelpdier visserij(exoten) 
een inkomstenbron en een bijdrage tot het bestrijden van dezeexoten. 
De FB streeft naar instandhouding van de huidige omvang van beroepsvisserij 
in de Friese boezem met instandhouding van de uitvoering van Decentraal Aal 
Beheer. Een verder afkalving van de beroepsvisserij zal onder andere leiden 
tot ongecontroleerd onttrekken (stroperij) van vis aan de Friese boezem 

 
Wetterskip 

Fryslân 

Visserij gebeurt binnen de wettelijke mogelijkheden, volgens de afspraken die 
daarover in het Visplan en/of in de geldende verhuurovereenkomsten zijn 
gemaakt en zoals vastgelegd in de Nota Ecologie en Vis van Wetterskip 
Fryslân. 
Wetterskip Fryslân wil het onttrekken en uitzetten van vis op voorhand 
kunnen toetsen aan ecologische doelen inclusief die voor de visstand, 
middels een Visplan of schriftelijke afspraken en indien nodig middels de 
Keur. 

 
Terreinbeherende 

organisaties 

Visserij gebeurt binnen de wettelijke mogelijkheden , volgens de afspraken die 
daarover in het Visplan en/of in de geldende verhuurovereenkomsten zijn 
gemaakt. De TBO's vinden dat visserij binnen natuurreservaten geen afbreuk 
mag doen aan de ontwikkeling van een gezonde, kenmerkende en gevarieerde 
visgemeenschap en het totale voedsel-web waarvan vissen onderdeel zijn, 
inclusief oevers en oevervegetaties. 

 
Provincie Fryslân 

Visserij dient zodanig uitgevoerd worden dat de visstand toekomstvast 
robuust is. 
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10 Factsheet  Controle & Handhaving 
 

Thema Controle & Handhaving 

Subthema  

Themaverantwoordelijke Ws Frl – Prov Frl – TBO - Sv Frl – Fr Bond 
 

Doelstelling 
• Door samenwerking van betrokken partijen, toezichts- en handhavingstaken op de 

visstroperij optimaliseren en uitbreiden.   
• Controle op ‘Decentraalaalbeheer’, ‘Bijvangstenregeling’ en op de eigen leden c.q. 

sportvissers door Sv Fryslân in de huidige vorm handhaven. 
 
Resultaat 

 

Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 
2022   
2023   

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

De sportvisserij heeft een eigen C&H beleid voor haar eigen leden; de 
sportvissers. Samenwerken met andere (groene) partijen en de VBC partijen 
en de politie optimaliseren. 
Tevens controle door Sportvisserij Fryslan BOA's op de palingvisserij in het 
kader van DAB. 
Tevens controle door Sportvisserij Fryslan BOA's op de bijvangstenregeling. 

 
Friese bond van 

binnenvissers 

De leden van de FB zijn de meest gecontroleerde beroepsvissers van 
Nederland. De financiering van deze controles wordt door de leden van de FB 
zelf bekostigd. De huidige vorm van c&h is de beste garantie voor verwerving 
van adequate opgaves van vangsten. Het is de taak van de VBC om dit 
systeem van c&h verder uit te breiden naar Nederland. 
Het huidige beleid ten aanzien van de palingvisserij en de bijvangstregeling 
wordt gehandhaafd. 
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De controle op de palingvisserij vindt plaats i het kader van DAB en wordt 
gemonitord door RVO en NVWA in opdracht van het Ministerie van LNV. 
Jaarlijks wordt een evaluatie rapport opgesteld. De controle wordt uitgevoerd 
door BOA’s in opdracht van (Buitengewoon Opsporing Ambtenaren) van 
Sportvisserij Fryslân. 
De controle op de bijvangstregeling schubvis wordt uitgevoerd door 
Sportvisserij Fryslân. 

 
Wetterskip 

Fryslân 

 

 
Terreinbeherende 

organisaties 

TBO's willen de toezichts- en handhavingstaken graag optimaliseren en 
uitbreiden. Bijvoorbeeld door beter samen te werken en duidelijker af te 
spreken waarop moet worden gecontroleerd. 

 
Provincie Fryslân 

Door goed samen te werken kan controle en handhaving efficënt uitgevoerd 
worden. Hier hebben alle partijen in de VBC baat bij. De  samenwerking gaat 
niet vanzelf, dat vereist organiserend vermogen en inzet vanuit alle partijen 
(gedeeld belang betekent gezamenlijke inzet). 
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11 Factsheet Inrichting & Beheer 
 

Thema Inrichting & Beheer 

Subthema  

Themaverantwoordelijke Ws Frl – Prov Frl – TBO - Sv Frl – Fr Bond 
 

Doelstelling 
• Alle inzet van inrichting -en beheermaatregelen zijn ten behoeve van het verbeteren van 

de waterkwaliteit en visstand, met in acht neming van de belangen van betrokken partijen. 
• Beheervisserij komt aan de orde conform Prioriteitsvolgorde 2006 zoals vermeld in notitie 

Ws Frl & Sv Frl/Ned.  
• Deze ingreep (ABB) wordt slechts uitgevoerd indien alle voorafgaande c.q. de meest 

logische maatregelen zijn uitgevoerd. 
• Elke activiteit van inrichting -en beheermaatregel ABB/brasem uitvissen wordt vooraf ter 

toetsing voorgelegd aan VBC.  
• Werkzaamheden ten behoeve van de infrastructuur/ oevers en kades worden tijdig 

gemeld aan de visrechthebbenden. 
 
Resultaat 

 

Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 
2022   
2023   

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

Werkzaamheden tbv inrichting en beheer mogen  niet ten koste gaan van de 
sportvisserij mogelijkheden. De sportvisserij wil reeds in de voorbereidende 
fase betrokken worden bij de planvorming zodat mogelijke beperkingen, 
kansen en 'werk met werk' in goed overleg kunnen worden vastgesteld en 
benut. 
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Waar mogelijk en binnen alle redelijkheid is de sportvisserij bereid om 
(financieel) bij te dragen bij de uitvoering van 'inrichting en beheer' 
werkzaamheden. 
De sportvisserij is geen voorstander van ABB. Indien er sprake is van ABB, of 
alle inggrepen die daar op lijken, wil de sportvisserij betrokken worden in het 
gehele traject. Pas als al de andere systeemverbeteringen zijn toegepast kan 
er sprake zijn van beheermaatregelen (ABB). 
De sportvisserij wil over  alle inrichtingswerkzaamhedenop voorhand 
geinformeerd worden. 

 
Friese bond van 

binnenvissers 

Inrichting van natuurvriendelijke oevers en meer paai- en schuil plekken voor 
vissen heeft bij herinrichting prioriteit. In de nabije toekomst dient een nieuw 
regime van water afvoer te worden ontwikkeld. 

 
Wetterskip 

Fryslân 

Actief Biologisch Beheer. Wetterskip Fryslân sluit het éénmalig of in een 
aantal stappen wegvangen van brasem niet uit als dit nodig is om de KRW-
doelen te kunnen bereiken. Daarbij wordt de prioriteitsvolgorde gehanteerd 
zoals opgenomen in de Decembernota 2006 van de Staatssecretaris van V&W 
(overgenomen in de antwoordbrief van Minister Eurlings van 25-8-2010 als 
reactie op de motie Jacobi/ Koppejan). 
De criteria om te bepalen of het wegvangen van brasem een kansrijke 
maatregel is zijn vastgelegd in een notitie die het waterschap samen met 
Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Nederland heeft opgesteld. 
Wetterskip Fryslân beschouwt het verwijderen van brasem als éénmalige 
maatregel die in maximaal 5 stappen (jaren) wordt uitgevoerd en niet als 
permanente beheermaatregel. 
Uitgangspunt is dat de weggevangen brasem voor consumptie door mens of 
dier of voor nuttig gebruik wordt afgezet. 
Wetterskip Fryslân wil, conform eerder met de VBC gemaakte afspraken, 
zoals vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015, in de periode 2016 tot 
2021 of in de periode 2022 tot 2027, een pilot in een Fries boezemmeer 
uitvoeren. Daarbij wordt nagegaan wat de effecten zijn van het wegvangen 
van brasem op de visstand en op andere ecologische doelparameters. 
Zie KRW en vismigratie 
 

 
Terreinbeherende 

organisaties 

optimaliseren vismigratieroutes tussen leefgebieden (aanleg en onderhoud 
trekroutes, kunstwerken etc.), met inachtneming van invasieve exoten. 
verbeteren omvang en kwaliteit van de leefgebieden (structuur, dood hout, 
variatie in waterdiepte), inclusief oeverzones. 
verbeteren waterkwaliteit en waterpeilbeheer (bevorderen natuurlijke variatie 
in voedselrijkdom) 
uitvoeren beheer en onderhoud op een visvriendelijke manier (gedragscode, 
exotenbeleid) 
maatregelen ten gunste van rode lijst vissoorten en eventueel Natura2000 
doelen (bijv. modderkruipers, bittervoorn) 
In geïsoleerde wateren waar de voedingstoestand voldoende naar beneden is 
gebracht kan actief biologisch visstandbeheer helpen om een omslag naar 
helder en waterplantenrijk water te bewerkstelligen. TBO's passen deze 
maatregel slechts in uitzonderlijke situaties toe, als aan alle noodzakelijke 
randvoorwaarden is voldaan. 
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Provincie Fryslân 
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12 Factsheet Himmeldei 
 

Thema Himmeldei 

Subthema  

Themaverantwoordelijke Sv Frl – Fr Bond 
 

Doelstelling 
• Jaarlijkse Himmel-activiteit en aansluiten bij bestaande initiatieven zoals ‘Skjin Wetter’ 

(FMF), ‘Vang5’ (sportvisserij), Fishing for litter, en andere positieve initiatieven. 
 
Resultaat 

 

Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 

2022 Sv Frl – Fr Bond Himmelactie organiseren 

2023 Sv Frl – Fr Bond Himmelactie organiseren 

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

Op dit gebied zijn er vele initiatieven. De sportvisserij richt zich op de 
bewustwording en verantwoordelijkheid van de sportvisser en alle 'natuur 
genieters'. Hierbij zijn 'communicatie' en 'acties' de aagewezen instrumenten. 
Wij staan open voor aansluiting bij andere initiatieven v.v. 

 
Friese bond van 

binnenvissers 

De FB zal in samenwerking mat Wetterskip Fryslan het initiatief nemen tot 
een gezamenlijke inzet voor het realiseren van een ‘Harry Holtman 
Himmeldei’. Hier voor wordt aansluiting gezocht met bestaande initiatieven. 

 
Wetterskip 

Fryslân 

 

 
Terreinbeherende 

organisaties 
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Provincie Fryslân 

De Himmeldei is van belang voor de Friese boezem en raakt meer dan alleen 
de VBC. De provincie wil graag facilteren met de inzet van schepen en 
personeel. 
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13 Factsheet Visserij vrije zones 
 

Thema Visserij vrije Zones 

Subthema  

Themaverantwoordelijke Prov Frl – Sv Frl – Fr Bond 
 

Doelstelling 
• Primair geldt de actuele  wet – en regelgeving.  
• Daarbij blijft de ‘100 meter regel’, omschreven in de beleidsnota Ecologie en Vis van 

Wetterskip Fryslân actueel.  
• Jaarlijks wordt de actuele (politieke) stand van zaken rondom de ‘generieke visserij vrije 

zones’ omschreven in de betreffende factsheet.  
• Op basis daarvan vindt de uitvoering als mede de controle & handhaving plaats.  
• Een en ander kan tevens lokaal worden vastgelegd in de ‘VISplanner’. 

 
Resultaat 
 
 
 
 
Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 
2022   
2023   
..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

Momenteel zijn er ingrijpende  landelijke ontwikkelingen op dit gebied. De 
sportvisserij betreurt iedere  beperking, maar heeft hiervoor  begrip in 
sommige situaties . Wij richten ons op maatwerk en willen daarbij de 
Visplanner inzetten om dit maatwerk vast te leggen. 

 
Friese bond van 

binnenvissers 

De FB is van mening dat visserijvrije zones (generiek of lokaal) ingesteld 
kunnen worden , daar  waar migratievoorzieningen zijn aan gebracht. 
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Wetterskip 

Fryslân 

Wetterskip Fryslân heeft in haar beleidsnota Ecologie en Vis opgenomen dat 
het niet is toegestaan vaste vistuigen te plaatsen binnen een afstand van 100 
meter van visvriendelijke gemalen, sluizen en stuwen. Bij visonvriendelijke 
gemalen kan onder bepaalde condities wel met vaste vistuigen gevist 
worden. Hieronder staan de beleidsregels voor onttrekkingen met vaste 
vistuigen, afkomstig uit de beleidsnota Ecologie en Vis van Wetterskip 
Fryslân, weergegeven: 
 
• Het plaatsen van vaste vistuigen binnen een afstand van 100 meter van 

visvriendelijke gemalen, en van sluizen en stuwen is niet toegestaan 
• Het plaatsen van vaste vistuigen binnen een afstand van 100 meter van 

niet-visvriendelijke gemalen is in de periode van 1 augustus tot 1 
december niet toegestaan. 

• Een uitzondering wordt gemaakt voor door het waterschap 
goedgekeurd onderzoek, en voor het overzetten van schieraal bij nog 
niet visvriendelijk gemaakte gemalen. 

• De visvriendelijke gemalen worden door het waterschap op kaart 
aangegeven. Deze kaart wordt jaarlijks vóór 1 januari herzien. 

• Het plaatsen van vaste vistuigen binnen een afstand van 100 meter van 
niet-visvriendelijke gemalen in de periode van 1 december tot 1 
augustus is alleen toegestaan, onder de volgende voorwaarden: 
- Vistuigen mogen alleen worden aangebracht op een plaats en 

wijze waar de betreffende rayonbeheerder van te voren mee 
akkoord is gegaan.  

- Eenmaal geplaatste vistuigen dienen op eerste aanzegging van de 
rayonbeheerder onmiddellijk te worden verwijderd ten behoeve 
van onderhoudswerkzaamheden of wanneer blijkt dat er 
waterhuishoudkundige problemen ontstaan. 

- Registratie van aal- en bijvangsten en rapportage hierover aan 
het eind van het jaar aan Wetterskip Fryslân is verplicht. Ook de 
conditie van bijvangsten moet worden geregistreerd. 

 
 

Terreinbeherende 
organisaties 

 

 
Provincie Fryslân 

Vismigratie is van groot belang voor herstel van de visstand. De provincie 
investeert fors in verbeteringen van vismigratie. De provincie zal daarom 
terughoudend zijn in het uitgeven van visrechten in belangrijke 
vismigratieroutes. 
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14 Factsheet Bijvangstenregeling 
 

Thema Bijvangstenregeling 

Subthema  

Themaverantwoordelijke Sv Frl – Fr Bond 
 

Doelstelling 
• De huidige 3-jaarlijkse regeling tussen sport en beroep blijft gelden en om de drie jaar 

door beide partijen, na goedkeuring door de leden van Sportvisserij Fryslân verlengd. 
• De KRW monitoring geldt als uitgangspunt en levert de data, naast andere gegevens, om 

het voorstel Bijvangstenregeling vast te stellen. 
 
Resultaat 

 

Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 

2022 Sv Frl – Fr Bond Evaluatie Bijvangsteregeling 19-20-21  
Vaststellen Bijvangstenregeling 22-23-24 

2023   

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

De huidige regeling, waarbij elke 3 jaren een evaluatie van het beleid plaats 
vindt  en nieuw beleid voor de 3 opvolgende jaren wordt vastgesteld, blijft 
intact. 

 
Friese bond van 

binnenvissers 

De huidige regeling, waarbij elke 3 jaren een evaluatie van het beleid plaats 
vindt  en nieuw beleid voor de 3 opvolgende jaren wordt vastgesteld, blijft 
intact. 

 
Wetterskip 

Fryslân 
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Terreinbeherende 

organisaties 

 

 
Provincie Fryslân 
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15 Factsheet Visrechten 
 

Thema Visrechten 

Subthema  

Themaverantwoordelijke Fr Bond – Sv Frl 
 

Doelstelling 
• Bij mogelijke herverkaveling of wijzigingen visrechten wordt dit terstond gemeld aan de 

VBC en vervolgens vastgelegd in betreffende documenten. 
 
Resultaat 

• . Handhaven huidige visrechten en indien mogelijk uitbreiding  

Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 
2022   
2023   

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

De huidige visrechten overeenkomsten blijven minimaal in stand en worden, 
indien de mogelijkheid daar is,  in goed overleg uitgebreid met betrokken 
partijen. De sportvisserij wenst op zoveel mogelijk water de visrechten zodat 
iedere VISpas bezitter zo veel mogelijk sportvismogelijkheden heeft. 

 
Friese bond van 

binnenvissers 

De FB is van mening dat de visrechten , vastgelegd in huurovereenkomsten 
zoveel als mogelijk uniform van karakter zijn. Daarbij dienen de 
huurovereenkomsten zoals overeengekomen met de Provinsje Fryslân en het 
Wetterskip Fryslân als raam overeenkomst van ander watereigenaren en  
beheerders. 

 
Wetterskip 

Fryslân 

Wetterskip Fryslân wil graag in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij 
eventuele herverkaveling van vrijgekomen visrechten binnen hun terreinen. 
Toegepaste vistuigen zijn daarbij een belangrijk gespreksonderwerp. 
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Terreinbeherende 

organisaties 

TBO's willen graag in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij eventuele 
herverkaveling van vrijgekomen visrechten binnen hun terreinen. Toegepaste 
vistuigen zijn daarbij een belangrijk gespreksonderwerp. In samenspraak met 
de lokale visrechthebbenden en vergunninghouders willen de TBO's verder de 
kwetsbare locaties en periodes per gebied graag nader specificeren. 

 
Provincie Fryslân 

De provincie geeft visrechten uit voor haar wateren. Dat geeft de provincie 
een instrument voor het halen van haar beleidsdoelen maar is zich er van 
bewust dat samenwerking binnen de VBC effectiever is om haar 
beleidsdoelen te halen. 
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16 Factsheet Communicatie 
 

Thema Communicatie 

Subthema  

Themaverantwoordelijke Sv Frl – secretariaat 
 

Doelstelling 
• Het is van belang om werkzaamheden en doelstellingen VBC te communiceren, hiervoor 

wordt gekozen voor bestaande kanalen van deelnemende en betrokken partijen in goed 
wederzijds overleg. 

 
Resultaat 

• Info op website 

Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 

2022 secretariaat Info op website Sv Frl 

2023 secretariaat Info op website Sv Frl 

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

Het zo breed mogelijk inzetten van alle communicatie kanalen (van print tot 
digitaal)  is noodzakelijk om de 'doelstellingen  en werkzaamheden'  van de 
VBC Fr Boezem bekend te maken. Wij zoeken naar een mogelijkheid om aan 
te sluiten bij bestaande initiatieven of op de eigen website 

 
Friese bond van 

binnenvissers 

Het zo breed mogelijk inzetten van alle communicatie kanalen (van print tot 
digitaal)  is noodzakelijk om de 'doelstellingen  en werkzaamheden'  van de 
VBC Fr Boezem bekend te maken. 

 
Wetterskip 

Fryslân 

De VBC is hét overlegorgaan waarin belanghebbenden het water-, natuur-, 
visstand- en visserijbeheer voor de Friese boezem met elkaar afstemmen. De 
VBC is de belangrijkste spreekbuis om gezamenlijke visies en standpunten ten 
aanzien van visstand- en visserijbeheer naar buiten uit te dragen. De 
communicatie door Wetterskip Fryslân over vis gerelateerde onderwerpen 
naar externen vindt zoveel mogelijk plaats na afstemming met de VBC. 
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Terreinbeherende 

organisaties 

TBO's vinden het zeer belangrijk om hun achterban op de hoogte te houden 
van wat er gebeurt binnen hun terreinen op het gebied van het beschermen 
van vissen en hun leefgebieden. Daarnaast is het delen van kennis en ervaring 
van belang om ook andere partijen te stimuleren meer te doen voor vis. Naast 
communicatie via eigen kanalen sluiten we daarbij aan bij bestaande 
initiatieven. 

 
Provincie Fryslân 
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Factsheet NNTB 1 

Thema Nog nader te bepalen  

Subthema  

Themaverantwoordelijke  
 

Doelstelling 

 

Resultaat 

 

Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 
2022   
2023   

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

 

 
Friese bond van 

binnenvissers 

 

 
Wetterskip 

Fryslân 

 

 
Terreinbeherende 

organisaties 

 

 
Provincie Fryslân 
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Factsheet NNTB 2 

Thema Nog nader te bepalen  

Subthema  

Themaverantwoordelijke  
 

Doelstelling 

 

Resultaat 

 

Relaties met andere (sub)thema’s 

 

 

•  
Wat gebeurt er door wie in welk jaar 
Jaar Actiehouder Actie 
2022   
2023   

..   

Financiering en inzet (hoeveelheid en door wie) 

 

Standpunt VBC leden 
VBC lid Standpunt 

 
Sportvisserij 

Fryslân 

 

 
Friese bond van 

binnenvissers 

 

 
Wetterskip 

Fryslân 

 

 
Terreinbeherende 

organisaties 

 

 
Provincie Fryslân 
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Tevens de onder Bijlagen vermelde documenten en 
websites 
 
 
 

 
Internet: 
www.visseninfriesland.nl  
www.sportvisserijnederland.nl  
www.visstandbeheercommissie.nl  
www.helpdeskwater.nl  
www.wetterskipfryslan.nl  
www.karperstudiegroep.nl  
www.fryskefisker.nl  
www.visplanner.nl  
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1. Bijlagen  

 
• Bijvangstenregeling 2019-2021 

 
• Beleidsnota ecologie & vis Wetterskip Fryslân 

 
• Beheersvisserij Prioriteringsvolgorde  

 
• KRW-monitoringsrapport 2021  

 
• Kader Richtlijn Water 

 
• Overzicht karperuitzet 

 
• Notitie karperuitzet Friesland 

 
• Aal herstel maatregelen 

 
• Kaarten leefgebied van de otter, visvriendelijke gemalen en 

otterwerende maatregelen 
 

• Vaste fuikopstellingen Friese Bond 
 

• Decentraal Aalbeheer  
 

• Natura 2000  
 

• Visserijwet  
 

• De keur Wetterskip Fryslân  
 

• Vaarwegverordening Fryslân 
 

 
Bovenstaande documenten zijn alle te downloaden op: 
https://www.sportvisserij.frl/vbc/vbc-friese-boezem/  
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