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ALV HSV Voorwaarts november 2018
13 november 2018
Alle leden en bestuur van HSV Voorwaarts
Dhr. S. Huizenga (voorzitter) en dhr. C. Eelkema (secretaris)
49 leden
dhr. W. Huizenga (penningmeester; met kennisgeving)
Schouwburg De Lawei
secretaris HSV Voorwaarts
-

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op de
Algemene Leden Vergadering van Hengelsportvereniging Voorwaarts.
Een bijzonder welkom aan de heer Busman die vandaag een lezing verzorgt over
bijen. Ook fijn dat vanavond, vanuit Sportvisserij Fryslân, dhr. Procee aanwezig is.
Ons erelid Pyt Achenbach heeft zich helaas afgemeld. Hij heeft vanavond een
regiobijeenkomst waar hij bij aanwezig dient te zijn.
In de achterliggende periode zijn we als bestuur erg druk geweest. Dit had te maken
met het voornemen om zonnepanelen te plaatsen op de Lippe Gabriëlsplas bij
Ureterp. Hiervan hadden we de visrechten. Hierover wordt verderop nadere
toelichting gegeven.
Verder worden vandaag de bijgewerkte statuten, het huishoudelijk reglement en de
gedragscode bestuur behandeld.
De aanwezigen worden een goede vergadering gewenst en de vergadering wordt
geopend.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Deze is bij deze vastgesteld.
2. Notulen van de ALV gehouden in april 2018
De notulen zijn op de website in te zien. Zijn uitgedeeld en liggen ook op de
bestuurstafel ter inzage.
De besproken onderwerpen zijn respectievelijk: de afdrachtsverhoging aan
Sportvisserij Nederland en Fryslân, de aankondiging voor de het actualiseren van de
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statuten, huishoudelijk document en het nieuwe document gedragscode voor
bestuurders. Ook de AVG en de keuze voor behoudt van Fisk en Wetter zijn
besproken. Verder is het (financieel)jaarverslag in de nieuwe opmaak vastgesteld en
is gesproken over de overmatige plantengroei en een prullenbak bij de trailerhelling
Na de toelichting worden er verder geen vragen gesteld over de notulen. Iedereen
stemt in met de notulen en de opsteller wordt bedankt. Deze definitieve versie wordt
beschikbaar gemaakt op de website.
3. Mededelingen en Ingekomen stukken
Er wordt een toelichting gegeven waar we als bestuur de afgelopen periode zo druk
mee bezig zijn geweest. Namelijk de situatie en de procesgang rond het proces voor
plaatsing van zonnepanelen op de Lippe Gabriëlsplas bij Ureterp.
Het is de bedoeling om ongeveer 41.000 zonnepanelen te plaatsen. Hiermee word
ongeveer driekwart van de plas bedekt. We denken dat het hele proces rondom de
plaatsing van zonnepanelen op zandwinputten belangrijk kan zijn en kan raken. Als
de plaatsing doorgaat op deze zandwinput, dat is echter nog niet definitief, kan dit de
weg vrijmaken voor plaatsing van zonnepanelen op meer zandwinputten.
De totale grootte van zandwinputten in Friesland is zo rond de 400 hectare. Dit zijn
net iets meer dan 590 voetbalvelden!
Op 30 mei zijn Sportvisserij Fryslân en HSV Voorwaarts uitgenodigd door Over
Morgen om ons te laten informeren over de plaatsing van zonnepanelen. Het ging
daarbij niet alleen om te informeren, maar ook om te peilen of we hier bezwaren
tegen hebben. Dit zodat ze deze op voorhand kunnen wegnemen. We zijn hier
geweest en konden niet zeggen dat we hier vrolijk van werden.
Hierna zijn we uitgenodigd voor een (vervolg)gesprek op 26 juni. Dit was weer
informerend en er is gepolst wat we vonden van hun plannen om twee (vis)steigers
te plaatsen. Deze steigers wilden ze plaatsen op grond die niet van hen was. Maar
hier kwamen we later achter. Het was ook niet een belofte, ze wilden dit doen als er
geld over was. U begrijpt wat onze reactie was.
Hier konden we niet zomaar mee instemmen zonder dat we wisten wat de gevolgen
waren voor de waterkwaliteit. We hebben alle informatie opgevraagd. Helaas
konden we die niet zomaar krijgen. We dienden hiervoor gemeente Opsterland te
benaderen, hier lag de vergunningsaanvraag. Helaas bleek de vergunningsaanvraag
niet volledig en ook nog eens aan veranderingen onderhevig. Na diverse telefoontjes
met de gemeente hierover konden we geen meer informatie ontvangen. Ook vanuit
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Over Morgen kwam de informatie niet. Ze hadden aan de wettelijke vereisten
voldaan.
De enige mogelijkheid was om een zienswijze in te dienen aan de raad. Gezien dat dit
net voor de vakantieperiode plaatsvond, wel heel handig gekozen door Over
Morgen!, is met stoom en kokend water een zienswijze door ons opgesteld. Deze is
zowel naar Sportvisserij Nederland als naar Sportvisserij Friesland gestuurd ter
aanvulling. Nadat beide partijen enkele aanvullingen gedaan hadden is de zienswijze
door ons ingeleverd.
In de tussenliggende periode is met veel partijen contact gezocht om te kijken wat de
best passende manier was om hier verder mee te gaan. Gezien de tijdsperiode, in de
vakantie, was dit best een lastig en moeizaam proces. Maar door als vereniging aan
te houden is het gelukt om de mensen met inhoudelijke kennis aan de telefoon te
krijgen of via de email aan de informatie te komen.
Op 17 september kregen we vijf minuten om tijdens de raadsvergadering de
zienswijze toe te lichtten. Vooraf wilden we de zienswijze graag toelichten aan de
raadsleden. Hoewel vele fracties gebeld zijn en de stukken aan alle raadsfracties
toegezonden zijn, kregen we weinig tot geen reacties hierop. Zodra het gesprek
inhoudelijk(er) werd, haakten de raadsleden af.
Na de raadsvergadering zijn we uitgenodigd om met de wethouders en Over Morgen
in gesprek te gaan over de raadsvergadering. Hierbij werden onze bezwaren van tafel
geveegd. Deze waren in dit stadium, aanvragen omgevingsvergunning, niet
ontvankelijk. Hierbij werden de vage beloftes ook teruggenomen. Nu waren we en
het viswater misschien wel kwijt en kregen niets ter compensatie!
De enige troef is nog om het Wetterskip te informeren over de vergunningaanvraag.
Dit hebben we gedaan. Hierbij bleek dat de informatie die Over Morgen aan het
Wetterskip verstrekt had onjuist en niet volledig was. Dankzij onze inzet heeft het
Wetterskip de juiste gegevens ontvangen. Vanuit de regelgeving mag zo rond de 25%
van het water worden bedekt met zonepanelen. Over Morgen heeft aangegeven dat
ze hier net iets boven zitten, namelijk 36%. Helaas klopt deze informatie bij lange na
niet. Ook dachten ze dat ze geen uitgebreide watervergunning hoefden aan te
vragen. Na onze tussenkomst wordt deze uitgebreide watervergunning door hun
aangevraagd.
Bij narekenen bleek dat het gaat om een bedekking van 66%. Dit betekent dat tussen
de opgegeven waarde en de werkelijke waarde minstens een factor twee zit.
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Het loont dus zeker om hier als vereniging energie in te steken, al was het alleen
maar om ervoor te zorgen dat een beslissing genomen kan worden op basis van de
juiste informatie.
Mochten jullie vragen hebben, of ook iets bij de hand hebben, laten we dit dan
zoveel mogelijk delen om te kijken of en op welke wijze we elkaar hierin, vanuit onze
gezamenlijke belangen en verantwoordelijkheden, kunnen ondersteunen.
4. Concept statuten, huishoudelijk reglement en de gedragscode voor bestuurders
De documenten zijn besproken, doorgenomen en vastgesteld. Deze worden nu
voorgelegd aan de notaris.
5. Begroting 2019
De begroting wordt toegelicht door de voorzitter aangezien de penningmeester
afwezig is. De begroting is (weer) sluitend voor het komende jaar. De begroting
wordt vastgesteld.
6. Activiteiten om de jeugd te betrekken
In dit jaar is een poster gemaakt met de HSV Voorwaarts opmaak. Dit om op deze
wijze (meer) bekendheid te kunnen geven aan het Vissen met Kids. Ook is een folder
gemaakt in deze zelfde opmaak om hiermee de scholen te benaderen om het geven
van vislessen onder de aandacht te brengen.
7. Vanuit Sportvisserij Fryslân
De regiobijeenkomsten zijn bezocht. Hier is toelichting gegeven op de
werkzaamheden en activiteiten die Sportvisserij Fryslân namens ons ontplooit.
Ook hebben we hier ingesproken over de inspanningen die we verricht hebben om
de plaatsing van zonnepanelen op de Lippe Gabriëlsplas tegen te gaan.
Aangezien we enigszins teleurgesteld waren in de ondersteuning die we van zowel
Sportvisserij Nederland als Sportvisserij Fryslân hebben mogen ervaren hebben we
hierover gesproken met het algemeen bestuur van Sportvisserij Fryslân.
We dienden zelf alle informatie op te vragen, te onderzoeken, de juiste mensen te
bereiken, te overleggen met diverse instanties, informatie beoordelen, et cetera. Dit
heeft ertoe geleid dat we nu de zaken aardig helder hebben en het proces ook
begrijpen. Samen met Sportvisserij Fryslân gaan we kijken of we kunnen komen tot
een soort van draaiboek, procesafspraken. Dit zodat we niet opnieuw het wiel
hoeven uit te vinden op moment dat er zich weer zoiets, of iets heel anders
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voordoet. Dit om ervoor te zorgen dat we als sportvissers onze hobby uit kunnen
blijven oefenen.
8. Pauze
Na bovenstaande onderwerpen besproken te hebben, is het tijd voor een korte
pauze. De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om even de benen te strekken en een
bakje koffie of thee of een borrel te gaan halen. Over ongeveer een halfuurtje gaan
we verder met de presentatie van dhr. Busman.
9. Gastspreker (dhr. Busman)
Dhr. Busman geeft een boeiende uitleg over bijen. Na afloop bedankt de voorzitter
de gastspreker voor zijn verhaal.
10. Rondvraag
Vanuit de leden hebben we vragen gekregen over de wijze waarop de waterplanten
kunnen worden bestreden. Helaas blijft dit een lastig proces. We zijn gebonden aan
allerlei regels vanuit zowel de gemeente als het wetterskip.
Er is door de gemeente voorgesteld om een afspraak te maken om op deze wijze
informatie over hun werkzaamheden te geven om de waterplanten te bestrijden en
ook uitleg te geven over de regels en wetgeving. Hier gaan we in 2019 een vervolg
aan geven.
Vanuit een lid hebben we informatie aangereikt gekregen over de harkboot
(http://www.harkboot.nl).
Er is aangegeven dat bij het hekkelen veel vis op de kant komt, die dan sterft.
Aangegeven is dat wij dit bij de gemeente gaan aangeven. Hierbij is het verzoek aan
de leden gedaan om vooral foto’s hiervan te maken. Deze kunnen gestuurd worden
aan info@hsvvoorwaarts.nl. Deze kunnen we dan delen met de verantwoordelijke
personen zodat dit voorkomen kan worden.
11. Verloting
De voorzitter start na de rondvraag de verloting die door de hengelsportwinkeliers
van Drachten beschikbaar gesteld wordt. Hij bedankt hierbij de
hengelsportwinkeliers Pets & CO Talsma, Aspius en dierenspeciaalzaak Jan Jonkman
hartelijk.
Er is besloten om niet alleen cadeaubonnen te verloten, er zijn ook enkele leuke
cadeaus gekocht.
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12. Sluiting
Na de verloting wordt de vergadering gesloten en worden alle aanwezigen hartelijk
bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng.
Wol thús en oant de folgjende kear!
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