
Schriftelijke vragen art. 33 RvO 
 

Naam indiener: Charles Wiss, PvdA.  
 Schriftelijke vragen raadsleden 

Aan college of burgemeester (opvattingen). Art 33 RvO (niet zijnde informatieve vraag  van feitelijke/technische  aard  o.g.v.  verordening ambtelijke 
bijstand voor bijv. raadsvoorstellen. Zie daarvoor apart formulier technische vragen). De griffier zorgt voor verspreiding. Beantwoording z.s.m. en in ieder 
geval binnen 4 weken. 

Onderwerp: Visverbod in Gooise Meren 

Vragen (art. 33 RvO)  Inlichtingen (art. 34 RvO) 
 

Concrete vragen: 
 

Afgelopen week  heeft een BOA personen aangesproken die aan het vissen waren in één van de vijvers in Muiderberg. De 
BOA meldde dat het vissen verboden is en dat men daarvoor bekeurd kan worden. De verbazing in de kern Muiderberg 
hierover is groot, zo blijkt o.m. op Facebook. Sinds mensenheugenis heeft men in Muiderberg altijd kunnen vissen in de drie 
bekende vijvers. Het gaat hier om puur kleinschalig recreatief vissen door ouders met kinderen. 
 
Dit leidt tot de volgende concrete vragen aan het college, dan wel de burgemeester. 
 
Vraag 1a. Kunt u een overzicht geven van de wateren in Gooise Meren waar wel en waar niet gevist mag worden? 
De wateren waar gevist mag worden staan allemaal in de lijst van viswateren van Sportvisserij Nederland en van de  
visverenigingen  zelf. In wateren die niet op de lijst staan mag ingevolge de Visserijwet niet gevist worden (zoals in die in 
Muiderberg) Iedere sportvisser dient in bezit te zijn van een vergunning en een lijst met viswateren waar hij/zij met een 
vergunning mag vissen. Een sportvisser weet waar wel en waar niet gevist mag worden.  
 
Vraag 1b. Welke motieven liggen daaraan ten grondslag en wat is het beleid t.a.v. de handhaving? 
Er zijn geen motieven, dit is wettelijk geregeld in de Visserijwet 1963. Wanner de boa’s tijdens hun surveillance ronde 
sportvissers zien, dan controleren zij deze op de juiste vergunningen. Als dit niet in orde is, dan kunnen zij verbaliserend 
optreden. 
 
Vraag 1c. Naar verluidt zijn de vijvers, in ieder geval die in Muiderberg niet ingebracht op de lijst van viswateren waar met 
een vispas gevist mag worden.  
Ja, dit klopt! 
  
Vraag 1d. Kunt u aangeven wat de reden daarvan is? 
Dit was het beleid van de voormalige gemeente Muiden, de redenen zijn niet bekend. 
 
Vraag 2. Bent u ermee bekend dat de BOA’s handhavend optreden tegen het vissen in de vijvers van Muiderberg en zo ja, 
geldt dit voor alle wateren binnen de kernen van Gooise Meren?  
Ja, de BOA’s zijn bevoegd en treden daar waar dat nodig is handhavend op. Dit kan met een waarschuwing of proces-
verbaal. Betreft het kinderen dan wordt er meestal niets gedaan. In deze casus bij vijver de Bliekwijk betrof het in 
tegenstelling tot de berichten één jongeman rond de 18 jaar oud. Die is aangesproken en verwezen naar de meest nabije 
viswateren waar hij met een vispas mag vissen; te weten het IJmeer, het Gooimeer en de Naardertrekvaart. Er is geen 
bekeuring uitgeschreven. 
 
Vraag 3. Bent u bereid te overwegen om het vissen in de betrokken vijvers en mogelijk ook in alle kernen van de gemeente 
Gooise Meren open te stellen voor het vissen?  
De betrokken hengelsportvereniging (Algemene Weesper Hengelaars Bond (AWHB) kan aan het college een verzoek doen 
om de visrechten te verkrijgen van deze viswateren. Het college zal dit verzoek in behandeling nemen en de voors en tegens 
afwegen en vervolgens een besluit nemen. Bij instemming zal een huurovereenkomst worden afgesloten. Vervolgens zullen 
de viswateren op de lijst van landelijke viswateren opgenomen worden en kan er met een vispas door iedereen gevist 
worden.  
 
Vraag 4. Bent u bereid om het vissen in de betrokken vijvers vooralsnog te gedogen en derhalve niet handhavend op te 
treden? 
Ingevolge de Visserijwet kan dit niet. 
 
Vraag 5. Waarom wordt nu na mensenheugenis gedogen ineens handhavend opgetreden? 
Er is altijd handhavend opgetreden in de gemeente Gooise Meren. Dit gebeurde ook in de voormalige gemeenten Muiden en 
Naarden. In Muiderberg is er nooit een proces-verbaal opgemaakt voor het vissen in de plaatselijke wateren. Dit is altijd 
afgedaan met het stoppen van de overtreding en mensen informeren waar er wel mag worden gevist.   



 
Vraag 6. Is een wijziging in het handhavingsbeleid niet iets dat van te voren goed gecommuniceerd zou moeten worden? 
Er is niets veranderd. 
 
 

  


