Onderwerp

Bijeenkomst visserij spuikom Den Oever

Datum bespreking 1 oktober 2019
Tijdstip

18:45 – 20:15 uur

Locatie

Projectkantoor Levvel Den Oever

DocumentnummerASD-VSL-0917

Aanwezigen

Lonneke Pijnacker en Harm Kay (vissers), Barbara en Jan Geertsema (visser), Bert Rotgans en Sjaak Bakker (vissers), Thijs en Sieme
Wigbout (vissers), Barbara Geertsema (visser), , Dries Wiersma (visser), Cees Wagemaker (visser), Rinke Blok (visser), Jan Heijligenberg
(visser), Wytse Dassen (Rijkswaterstaat), Charlotte Schornagel (LEVVEL), Jenske Kroes (LEVVEL), Karine Valk (RVO), Nienke Kamp (RVO).

Nr.
1.

Onderwerp en doel
Opening

2.

Terugblik eerdere bijeenkomsten

Verslag
Wytse Dassen van Rijkswaterstaat heet iedereen welkom en neemt het programma van de
bijeenkomst door met de aanwezigen. Naast een groot aantal vissers zijn ook Karine Valk en
Nienke Kamp van RVO en Charlotte Schornagel en Jenske Kroes van Levvel aanwezig.
Wytse Dassen bespreekt kort de aanleiding van de bijeenkomst (zie punt 5).
Wytse Dassen blikt terug op de twee vorige informatiebijeenkomsten op 15 en 28 januari
2019 en vraagt de aanwezigen of er verder nog vragen of aandachtspunten zijn.
Harm Kay heeft Levvel en RWS op 12 september ’19 een mail gestuurd met een aantal
vragen. Deze vragen worden plenair besproken.
•

•

Harm Kay vraagt om gezamenlijk criteria op te stellen op basis waarvan de Waddenunit
de geschiktheid van de visvakken langs de versterkte dijk aan de Waddenzeezijde worden
beoordeeld. Tevens benadrukt hij dat de visser veel beter deze inschatting kan maken.
RVO en Rijkswaterstaat komen met het voorstel om het om te draaien. De visser krijgt
gewoon zijn visvak terug (die dus iets meer de Waddenzee inligt, omdat de Afsluitdijk
breder is geworden). Hij/zij mag dan zelf bepalen of het nog geschikt is om te vissen.
Indien dit niet zo is gaat hij/zij samen met de Waddenunit dit nader beoordelen en
onderbouwd aangeven aan RVO en RWS. Alle aanwezigen kunnen zich hierin vinden. Dit
scheelt tijd voor iedereen.
Harm Kay vraag of er meer flexibiliteit kan komen als het gaat om het inleveren van
visvakken/fuikenregels ten behoeve van de dijkwerkzaamheden en de als de
werkzaamheden zijn afgerond, maar de formele toestemming van RVO nog niet binnen is.
Vanuit Levvel en Rijkswaterstaat is dit zeker mogelijk en daar wordt ook op gestuurd.
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3.

Werkzaamheden Levvel

4.

Planning

Verslag
RVO geeft aan dat formeel zij hier nog niet mogen vissen, omdat ze geen toestemming
hebben.
•
Harm Kay vraagt om het overzicht van de huurders van de visvakken. Eerder is gevraagd
of Visnet conform de AGV-wetgeving alle vissers toestemming wil vragen om hun
gegevens te delen. Dit blijkt lastig te organiseren, omdat ze de NAW-gegevens niet
hebben. RWS zegt toe alle vissers per brief te vragen om hun NAW-gegevens te mogen
delen met o.a. VisNed met als doel om de vissers aan/op de Afsluitdijk beter te kunnen
organiseren. RVO geeft aan dat het doel wel duidelijk moet zijn en hier indien mogelijk
nog even contact opneemt met Harm Kay. (actie RWS)
Charlotte Schornagel van LEVVEL neemt de aanwezigen mee in de werkzaamheden van
Levvel aan de hand van een aantal impressies. Na aanleiding hiervan vraagt Wytse Dassen
aan Barbara Geertsema of zij nog gebruik maken van het terrein bij de vluchthaven
Breezanddijk aan de Waddenzeezijde. Dit is niet vaak het geval, maar soms wel. Charlotte
geeft aan dat dit terrein nu is afgesloten, omdat dit nu is ingericht als bouwterrein met
bijbehorende geldende veiligheidsmaatregelen. Mocht Barbara en Jan toegang nodig hebben
kunnen zij contact opnemen met Levvel voor het maken van nadere afspraken.
Charlotte Schornagel neemt de aanwezigen mee in de planning van Levvel voor de
werkzaamheden aan de dijk voor komend jaar. Ook wordt de huidige stand van zaken in de
spuikom van Den Oever ten aanzien van het tijdelijk wijken toegelicht. Op een aantal punten
loopt Levvel uit ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De vissers worden
geïnformeerd wanneer zij terug kunnen keren.
Opmerkingen/vragen
•

•
•

•

Gaan en wanneer gaan de werkzaamheden aan de IJsselmeerzijde tussen Den Oever en
het Monument van start? In de brief die de vissers hebben ontvangen staat 1 oktober
2019, maar door de PAS wetgeving is dat niet gelukt. Levvel en RWS komen hier z.s.m.
op terug. Tot die tijd kunnen de vissers nog doorvissen; een nieuwe schriftelijke
toestemming voor deze locatie volgt z.s.m. vanuit RVO (Actie RWS/ LEVVEL)
Is wijken aan de Ijsselmeerzijde überhaupt nodig wanneer het om ingieten van asfalt
gaat? Op eerder projecten ging men er gewoon langsheen. Levvel gaat dit uitzoeken.
(Actie LEVVEL)
Vissers geven aan behoefte te hebben aan een specifiekere planning voor volgend jaar
zodat ze weten hoe lang visvakken nog beschikbaar zijn en daarop kunnen anticiperen.
Dit gaat om de werkzaamheden aan de dijk. Charlotte Schornagel gaat dit na. (actie
LEVVEL)
Vissers willen graag weten wat de nieuwe constructie van de dijk gaat betekenen voor de
visvakken en het plaatsen van de stokken. Er is behoefte aan o.a. helling, afmetingen,
constructie en werking van het LEVVEL-block etc. Bestaan er mogelijkheden om hierover
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Verslag
het gesprek te voeren met elkaar? Wytse geeft aan dat het LEVVEL-block ook is
geoptimaliseerd voor ecologie. Rijkwaterstaat gaat een bijeenkomst organiseren om te
verkennen of het LEVVEL-block goed werkbaar is voor de vissers. Harm, Lonneke en
Barbara denken graag mee (Actie RWS)

5.

Gesprek ‘’Samen aan het werk op en rond

Op basis van de gemene weide visserij toestemming mag er worden gevist langs de dijk en in
de spuikommen. De veiligheid van de vissers kan echter niet gegarandeerd worden wanneer
zij te dicht bij de werkzaamheden van Levvel komen. De volgende procesafspraken zijn
gemaakt:

de Afsluitdijk’’

-

-

6.

Sluiting

Communicatie tussen vissersboten en werkschepen LEVVEL (in de spuikom in dit
geval) via Kanaal 10 of 11. De vissers vragen altijd naar de (hoofd)uitvoerder en
overleggen dan of het mogelijk is om te kunnen vissen nabij werkzaamheden van
Levvel. Dit alleen als ze een gemene weide visserij toestemming hebben LEVVEL heeft
hier geen inzicht in
Mochten uitvoerder en visser het niet eens worden, dan wordt er contact opgenomen
met Charlotte Schornagel (LEVVEL) of met Wytse Dassen (Rijkswaterstaat) om een
definitieve beslissing te nemen.

Wytse Dassen bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de bijeenkomst. Indien er nog
vragen zijn kunnen de vissers contact opnemen met Wytse Dassen van Rijkswaterstaat of
met Charlotte Schornagel van Levvel.
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