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SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE RECHTHEBBENDE 2020
Als bedoel in artikel 21 lid 2 van de visserijwet 1963

De gemeente Hoeksche Waard geeft aan:
(volledig invullen, mag niet gewist kunnen worden)
Naam
Voorletters
Adres
Woonplaats
Geboortedatum

:
:
:
:
:

toestemming om te vissen in de wateren in Strijen waarvan de gemeente Hoeksche Waard eigenaar en
‘rechthebbende van het visrecht’ is. Deze toestemming geldt alleen op de zogenaamde vrije viswateren.
Dit zijn wateren waarvan de gemeente eigenaar is. Het visrecht is hier niet verpacht aan een
hengelsportvereniging. Het kaartje van de bijlage geeft het water van de gemeente weer. Dit formulier is
gratis.
De toestemming geldt onder de volgende voorwaarden en beperkingen:
a. De visser dient te beschikken over een schriftelijke toestemming om te mogen vissen van de
rechthebbende van het water en moet deze kunnen tonen, indien gevraagd;
b. Het is verboden de oever en de oevervegetatie te beschadigen;
c. Het is niet toegestaan om kampeermiddelen, waaronder een tent, te plaatsen;
d. Het plaatsen van een paraplu – al dan niet voorzien van daarbij behorende flappen- is uitsluitend
toegestaan als deze een maximale afmeting van 3 bij 3 meter en een neutrale groene, bruine, of
camouflagekleur heeft;
e. De afstand tussen de paraplu als bedoeld in onder d. en de waterkant mag niet groter zijn dan 3 meter.
Als waterkant wordt gerekend daar waar het water de oever raakt;
f. Het is de sportvisser verboden alcohol te gebruiken, geluidsoverlast te veroorzaken, muziek te muziek
of af te spelen en open vuur te stoken;
g. Afval moet worden verzameld en bij het verlaten van de visplek worden meegenomen;
h. Het is verboden tussen zonsondergang en zonsopgang te vissen;
i. De houder van deze toestemming mag met maximaal 2 hengels vissen:
j. De houder van deze toestemming mag met een lijn van maximaal 20 meter vissen.
k. De houder van deze toestemming moet gevangen vis levend in het water terugzetten;
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l. Deze toestemming is geldig tot en met 31 december 2020. Let op dat de gemeente het viswater kan
verpachten aan een hengelsportvereniging. Dan geldt deze toestemmingsverklaring voor dat water
niet (meer).

Maasdam, 5 februari 2020
Namens burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard,

Monique Sissing-van der Westen
Medewerker Grondzaken
Deze brief is digitaal goedgekeurd en daarom niet persoonlijk ondertekend.
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