Aan: Ministerie van Economische zaken
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Team Juridische Zaken
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Betreft: Bezwaarschrift tegen het verlenen van vergunning voor het vissen met staand want in het
IJsselmeergebied (IJsselmeer/Markermeer/IJmeer in de periode 2014-2015.
Diemen 25-8-2014

Geachte heer/mevrouw,
Bij dezen tekenen wij bezwaar aan tegen uw besluit/beslissing van 1 juli 2014, inzake het verlenen
van vergunning in het IJsselmeer voor het vissen met staand want in de periode 2014-2015. Wij
tekenen dit bezwaar aan om de volgende redenen:
Sinds 1998 zijn er zogenaamde Spiegelkarperprojecten (SKP-en) in het leven geroepen. Bij deze door
de sportvisserij gefinancierde projecten worden spiegelkarpers alvorens te worden uitgezet stuk voor
stuk gefotografeerd, gemeten en gewogen. Vanwege het unieke beschubbingspatroon kunnen deze
vissen individueel hun gehele leven (karpers kunnen tot 70 jaar oud worden) worden gevolgd. Niet
alleen dragen deze projecten zorg voor het aantrekkelijk houden van karperbestanden op open
water voor sportvissers. maar de uitgekiende monitoring draagt ook bij aan het wetenschappelijke
onderzoek naar karper.
Rond het IJsselmeer zijn tenminste zes SKP-en actief waarvan karpers in het IJsselmeer
terechtkomen. We noemen: SKP-zuidelijke randmeren, SKP- Veluwerandmeren, SKP IJssel, SKP Friese
boezem, AHV-SKP. Ondanks herhaalde verzoeken aan beroepsvissers(organisaties) in het gebied om
door ons uitgezette en goed te herkennen (spiegel) karpers terug te zetten, stuiten wij elk jaar weer
op feiten dat ‘onze spiegelkarpers’ worden gevangen met zegen en staand want en vervolgens
worden verhandeld.
Ten tweede beschikken wij over veel getuigenmateriaal waaruit blijkt dat in de paaitijd van snoek
(maart) in de buurt van paaizones staand want wordt gezet. En dat ondanks het feit dat in maart een
gesloten tijd geldt voor het vangen van snoek. Snoeken overleven staand want vaak niet. Jonge
snoek is heel belangrijk bij de ontwikkeling van een divers ecosysteem.
Ten derde menen wij dat in een jaar dat de noodklok is geluid over het visbestand van het IJsselmeer,
en in het licht van het masterplan voor het IJsselmeer waarin (gelukkig) alles draait om herstel en
opbouw van een gezond en aantrekkelijk visbestand, het geen pas geeft om wederom een
vergunning voor staand want uit te geven. Wij vrezen dat dit voorgenomen besluit, mede door de
beperkte controle op naleving van de beperkende voorwaarden, funeste gevolgen kan hebben voor
ons bovenstaand geschetst belang.

Deze redenen in overweging nemende menen wij dientengevolge dat uw besluit niet in stand mag
blijven.
In afwachting van uw reactie verblijf ik.
Hoogachtend,
Namens Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer
Joris Weitjens
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1112 kv Diemen
contact@karperbeheer.nl

