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Bijlagen: 
- Nota Recreatieve vaste vistuigenvisserij 
- Afschrift brief aan de gemeentebesturen 

Onderwerp: Recreatieve Visserij met vaste vistuigen in de Kustwateren en de 
Visserijzone 

Geachte heer Bleker, 

Bij brief d.d. 8 april jl. heeft de toenmalige minister van LNV mij gevraagd een advies 
op te stellen gericht op het handhaven van een beperkte vorm van recreatieve 
staandwant visserij langs de kust dit met als doel terug te komen op het algehele 
verbod dat anders vanaf 1 januari a.s. hiervoor van kracht wordt. 
In de opdracht is aangegeven dat het moet gaan om een landelijke regeling voor 
zowel de Kustwateren als de Visserijzone. 

Na overleg met vertegenwoordigers van de eilanden, vergunninghouders en het 
ministerie stel ik een regeling voor tot vrijstelling van (het verbod uit) art. 36, lid 2 van 
de Uitvoeringsregeling visserij, te weten: 

1. Het verbod is niet van toepassing voor het recreatief vissen op andere vissoorten 
dan aal in de volgende gevallen: 
a. voor staandwant mits de lengte daarvan per persoon per woonadres niet meer 
bedraagt dan 100m. 
b. voor maximaal 2 fuiken per persoon per woonadres met een minimale maaswijdte 
van 6 cm. per persoon per woonadres. 
c. een combinatie van a. en b. is niet toegestaan. 
2. De minister kan voor bepaald aangewezen delen van de kustwateren 
verdergaande beperkingen of verboden stellen aan het uitzetten van staandwant of 
het plaatsen van fuiken uitsluiten. 
3. Van het voorgaande mag slechts gebruik worden gemaakt indien het voornemen 
tot vissen als hierboven bedoeld vooraf wordt gemeld bij het college van 
burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente. Burgemeester en 
wethouders doen jaarlijks verslag van het aanta/ meldingen aan de minister. 

Ter toelichting verwijs ik u naar bijgevoegde nota. 
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ZoaIs u ziet is de vrijstellingsregeling tweefedig, namefijk betrekking hebbend op het 
uitzetten van staand want, zoals genoemd in de brief van de minister, alsmede op het 
pfaatsen van fuiken van een minimale maaswijdte. Deze laatste vormen geen 
bedreiging voor de palingstand en het lijkt mij alleszins redelijk voor deze activiteit een 
vergelijkbare vrijstelfing als voor staandwant op te nemen. Een combinatie van vissen 
met staandwant en fuiken wordt uitgesloten. 

De maximaal toegestane lengte van staandwant wordt in mijn voorstel teruggebracht 
near 100m. Hiermee geef ik invulfing aan het verzoek tot beperking van de 
staandwant visserij. Wear nodig kunnen nadere focatiespecifieke beperkingen of 
verboden worden gesteld, bijvoorbeeld voor kwetsbare gebieden of anderszins voor 
gebieden waar nu ook al verdergaande beperkingen geiden. 

De uitvoering van de vrijstellingsregeling kan near mijn mening eenvoudig zijn met 
melding aan de gemeente en via de gemeente een jaarlijks overzicht aan het rijk. 
Daarmee wordt voldaan aan de eis van regionale uitvoering. In de plaatselijke 
driehoek moeten -net als het geval is in de huidige situatie- afspraken gemaakt 
warden rand toezicht en politiele handhaving. 

ik stef voor dat de gemeentebesturen dit organiseren en uitvoeren. Ter informatie is 
mijn brief aan de kustgemeenten bijgevoegd. 

Graag vertrouw ik erop u met het vorenstaande een werkbaar advies te hebben 
gegeven dat zal leiden tot het op beperkte schaal kunnen voortzetten van recreatief 
vissen fangs de Nederlandse kust. 

Met vriendelijke groet,
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