
Beleidsregel inzake vissend overnachten aan het water gemeente Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:46 en 4:9 van de Algemene plaatselijke verordening en hoofdstuk 4,

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende beleidsregel inzake vissend overnachten aan het water

 

Beleidsregel inzake vissend overnachten aan het water

 

Voor zover de eigenaar van de grond het plaatsen of geplaatst houden van een eenvoudig kampeer-

middel toestaat, wordt van het verbod zoals opgenomen in artikel 2:46, eerste lid, en 4:9, tweede lid,

van de Algemene plaatselijke verordening ontheffing verleend aan de bij Sportvisserij Nederland aan-

gesloten hengelsportverenigingen en -federaties, ten behoeve van de daarbij aangesloten individuele

leden, zulks met inachtneming van de onderstaande artikelen.

 

Artikel 1  
Onder eenvoudig kampeermiddel wordt verstaan: een paraplu, al dan niet voorzien van daarbij beho-

rende flappen, of een tent. Het kampeermiddel mag geen grotere afmeting hebben dan 3 bij 3 meter

en moet een neutrale groene, bruine of camouflagekleur hebben.

Artikel  2   
1. Het plaatsen of geplaats houden van een eenvoudig kampeermiddel is alleen toegestaan voor

leden van hengelsportverenigingen en -federaties die zijn aangesloten bij Sportvisserij Nederland.

2. Indien de hengelsportvereniging of -federatie voor het nachtvissen een speciale toestemming

stelt, dan geldt de ontheffing alleen als de hengelaar in het bezit is van een geldige VISpas in

combinatie met deze speciale toestemming. In andere gevallen is een geldige VISpas toereikend.

Artikel  3   
1. Het door de hengelaar plaatsen of geplaatst houden van een eenvoudig kampeermiddel is uitslui-

tend toegestaan binnen een afstand van 10 meter vanaf het water waarin wordt gevist met één

of meer hengels, als bedoeld in artikel 1, vijfde lid, van de Visserijwet 1963.

2. Per hengelaar mag maximaal één eenvoudig kampeermiddel worden geplaatst of geplaatst

worden gehouden.

3. Een eenvoudig kampeermiddel mag niet langer dan 72 aaneengesloten uren op dezelfde plek

staan. Indien de hengelaar na deze periode met een eenvoudig kampeermiddel een nieuwe plek

wil innemen, dient de nieuwe plek minimaal 100 meter van de eerder ingenomen plek te liggen.

Artikel  4   
Het is de hengelaar verboden open vuur te stoken, geluidsoverlast te veroorzaken, muziek te maken of

af te spelen of de flora en fauna schade toe te brengen. Akoestische beetverklikkers, met uitzondering

van akoestische beetverklikkers waarvan het geluid is uitgeschakeld door een zogenoemde receiver/ont-

vanger, zijn tussen 22.00 en 08.00 uur verboden binnen een afstand van 200 meter vanaf bewoonde

bebouwing.

Artikel  5   
Afval wordt door de hengelaar in het eenvoudig kampeermiddel verzameld en bewaard en wordt bij

het verlaten van de vislocatie meegenomen.

Artikel  6   
Deze beleidsregel treedt in werking op het moment waarop de Algemene plaatselijke verordening in

werking treedt.

 

De Beleidsregel inzake vissend overnachten aan het water is op 18 oktober 2016 vastgesteld door het

college van burgemeester en wethouders.
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