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Onderwerp: Vaststellen beleidskaders ten behoeve van verhuur visrechten

Beslispunten
1. In te stemmen met de volgende beleidskaders voor het verhuren van visrechten:
 Het is verboden om te nachtvissen;
 Op zondagen en/of algemeen erkende feestdagen mogen geen viswedstrijden
en/of visevenementen worden georganiseerd;
 Per jaar mogen maximaal twee visevenementen worden georganiseerd.
2. Het college opdracht te geven om binnen een jaar een Visplan te laten opstellen
waarbij bovengenoemde beleidskaders in acht worden genomen.
Inleiding
Hengelsportvereniging Ons Genoegen (HSV) te Woudenberg wil de visrechten voor de
wateren in de bebouwde kom van Scherpenzeel van de gemeente huren. Zij hebben veel
leden die in Scherpenzeel wonen en willen vissen. Naar aanleiding van dit verzoek is er
een initiatiefvoorstel van de fractie van GBS gekomen. Dit voorstel heeft uiteindelijk geleid tot het besluit van de raad d.d. 12 mei 2011 waarbij het de bedoeling is dat de visrechten worden verhuurd aan HSV Ons Genoegen.
De raad heeft op 12 mei 2011 onder andere besloten dat de beleidskaders voor sportvisserij
en de visplannen moeten worden vastgelegd in een concept samenwerkingsovereenkomst
en deze moeten worden voorgelegd aan de raad.
Wij merken op dat een specifieke samenwerkingsovereenkomst met HSV Ons Genoegen
niet noodzakelijk is. Een en ander is voldoende te waarborgen in de huurovereenkomst.
Hierin komt immers te staan dat HSV Ons Genoegen het verplichte Visplan opstelt en ter
goedkeuring moet voorleggen aan de gemeente.
In een memo van ons college dat door de commissieleden en raadsleden op 25 mei 2012 is
ontvangen hebben we de stand van zaken vermeld. Mede naar aanleiding van de discussie
in de commissie Samenleving en Bestuur en de schriftelijke vragen van de CDA fractie
leggen we bovengenoemde beleidskaders,zoals bij de beslispunten zijn weergegeven ter
besluitvorming aan uw raad voor.
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Het is de bedoeling om de visrechten in de wateren van de bebouwde kom van
Scherpenzeel (met uitzondering van de wateren op het terrein van Huize Scherpenzeel) te
verhuren aan HSV Ons Genoegen.
De wateren op het terrein van Huize Scherpenzeel vallen buiten de overeenkomst omdat
Huize Scherpenzeel, het Koetshuis en het park middels erfpachtovereenkomst en overeenkomst recht van opstal uitgegeven zijn aan Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen,
Zypendaalseweg 44, te Arnhem.

Beoogd effect
Het laten vaststellen van een beleidskader door uw raad zodat uiteindelijk de visrechten in
de wateren van de bebouwde kom van Scherpenzeel (met uitzondering van de wateren op
het terrein van Huize Scherpenzeel) kunnen worden verhuurd zodat eenduidig is wat de
(on)mogelijkheden zijn in de verhuurde wateren.
Argumenten
1.1.
Dit verstoort de nachtrust niet
Het verbod op nachtvissen betekent dat het gedurende het gehele jaar verboden is om te
vissen tussen twee uur na zonsondergang en een uur voor zonsopgang. Hierdoor wordt de
nachtrust ten gevolge van het vissen niet verstoord.
1.2 De zondagsrust wordt hierdoor niet verstoord
Doordat op zondagen en/of algemeen erkende feestdagen geen viswedstrijden en/of
visevenementen mogen worden georganiseerd wordt de zondagsrust niet verstoord.
1.3 Mogelijke hinder wordt hierdoor zoveel mogelijk voorkomen
Door maximaal twee visevenementen per jaar te houden wordt hinder voor omwonenden
zoveel mogelijk voorkomen. Onder een visevenement wordt verstaan: “een door de huurder georganiseerde gebeurtenis waarbij meer dan uitsluitend een viswedstrijd wordt gehouden bijvoorbeeld ten gevolge van het organiseren van andere activiteiten rondom de
viswedstrijd en/of het ten gehore brengen van muziek”. Uitsluitend het houden van een
viswedstrijd valt derhalve niet onder het begrip “visevenement”. Voor het houden van
visevenementen is toestemming nodig van ons college. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het houden van viswedstrijden, waarvoor geen toestemming nodig is, niet (automatisch) zal leiden tot (geluids) overlast. Het is dan juist stil in verband met het vangen
van vissen.
2. Het opstellen van een Visplan is verplicht
Er moet een Visplan komen. Dit is een wettelijke verplichting. In dit Visplan gaat het met
name om de technische aangelegenheden zoals onder andere de te nemen maatregelen op
het gebied van visuitzettingen, onderzoeken monitoring visstand en toegankelijkheid, bereikbaarheid en bevisbaarheid van viswateren. Dit Visplan wordt opgesteld door HSV Ons
Genoegen waarbij de goedkeuring van het waterschap Vallei & Eem en ons college noodzakelijk is.
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Hierbij wordt rekening gehouden met de door uw raad vast te stellen beleidskaders. Het
Visplan zullen we te zijner tijd dan ter kennisname aan de raad aanbieden.
Kanttekeningen
Het uitgeven van de visrechten (dat het uiteindelijke doel is) in vrijwel alle wateren binnen
de bebouwde kom van Scherpenzeel kan betekenen dat enige hinder voor direct omwonenden ontstaat. De raad heeft echter al aangegeven de visrechten te willen verhuren.
Financiële toelichting
n.v.t.
Evaluatie
Indien een overeenkomst met HSV Ons Genoegen wordt aangegaan zal na 1,5 jaar
wordengeëvalueerd of HSV Ons Genoegen haar verplichtingen goed is nagekomen.
Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

V.J.M. van Arkel
secretaris

J.J.H. Colijn-de Raat
burgemeester
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Onderwerp: Vaststellen beleidskaders ten behoeve van verhuur visrecht

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 juli 2012,

besluit
1. In te stemmen met de volgende beleidskaders voor het verhuren van visrechten:
 Het is verboden om te nachtvissen;
 Op zondagen en/of algemeen erkende feestdagen mogen geen viswedstrijden
en/of visevenementen worden georganiseerd;
 Per jaar mogen maximaal twee visevenementen worden georganiseerd;
 Als een van de uitganspunten wordt gehanteerd het Waterplan Scherpenzeel inhoudende de watervisie, Kompas voor 2008-2020 en het Uitvoeringsplan 20082012, en het Beheer- en Onderhoudsplan Stedelijk Water Scherpenzeel voor de
periode 2010-2015.
 Bij de invulling van visplannen rekening te houden met de bestaande gebiedsinrichting en het beleid dat daarvoor is/wordt vastgesteld (zoals b.v. Hondenpoepbeleid en beleid op groenonderhoud).
2. Het college opdracht te geven om binnen een jaar een Visplan te laten opstellen waarbij
bovengenoemde beleidskaders in acht worden genomen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 27 september 2012

E. Hoogstraten
griffier

J.J.H. Colijn-de Raat
voorzitter

27 september 2012 / 12-IX-09 / vaststellen beleidskaders ten behoeve van verhuur visrechten

-1-

