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• nieuws uit de regio 	  Limburg

n de nieuwe Visserij-
reglementen zal wor-
den geregeld dat het 

nachtvissen het hele jaar door 
is toegestaan. Daarbij is aange-
geven dat de natuurgebieden 
waar het nachtvissen nu ook 
al verboden is, een uitzonde-
ring vormen. Ook het gebruik 
van een tentje e.d. wordt 
niet vrijgegeven. Dit blijft de 
bevoegdheid van de gemeente 
en visrechthebbende, zodat zij 
het nachtvissen eventueel toch 
kunnen beperken om overlast 
voor omwonenden te voorko-
men.

GEEN	VERRUIMING
Als we deze verandering van 
het nachtvissen vertalen naar 
de Limburgse situatie, dan 
blijkt dat er in de praktijk 
vrijwel niets verandert. Het 
nachtvissen aan de Maas en 

NACHTVISSERIJ IN LIMBURG

Een	van	de	aangekondigde	veranderingen	in	de	
aanpassing	van	de	Visserijreglementen	betreft	het	
nachtvissen.	Rondom	dit	onderwerp	bestaat	vaak	
veel	onduidelijkheid,	vandaar	dat	we	in	dit	artikel	
kort	de	huidige	stand	van	zaken	en	de	aanstaande	
veranderingen	met	je	doornemen.
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aan alle stromende wateren 
die in verbinding staan met 
de Maas en daarvan water af-
voeren, was al het gehele jaar 

toegestaan. Het nachtvissen 
in natuurgebieden langs de 
Maas en in alle Maasplassen 
blijft verboden. Het gebruik 
van een tentje was evenmin 
toegestaan.

AFGESLOTEN	
VISWATEREN
Voor de afgesloten viswateren 
geldt dat de verenigingen die 
daar de schriftelijke toestem-
mingen verstrekken, bepalen 
of de nachtvisserij wel of 

GEEN WIJZIGING NACHTVERBLIJF
De gemeente is en blijft bevoegd gezag ten aanzien van het nachtverblijf tijdens het nachtvissen. Al eerder is aange-
geven dat, ondanks dat Sportvisserij Limburg bij de Limburgse gemeenten heeft aangedrongen op uniformering, 
iedere gemeente afzonderlijk in zijn Algemene Plaatselijke Verordening bepaalt welk nachtverblijf is toegestaan. 
Daarin is niets gewijzigd. Als algemene hoofdlijn wordt een halfopen (180° open) laag koepeltentje gedoogd. Echter, 
als een handhaver de indruk krijgt dat er meer wordt gekampeerd dan gevist, kan je een proces-verbaal verwachten. 
Neem dus niet te veel kampeerattributen mee, want dat kan nadelig werken.

Voorbeelden	van	geoorloofde	attributen	voor	een	verblijf	tijdens	het	nachtvissen.

niet wordt toegestaan. In de 
praktijk blijkt dat tientallen 
verenigingen jaren geleden 
al gebruik hebben gemaakt 
van de mogelijkheid om een 
ontheffing voor het nachtvis-
verbod aan te vragen en dus 
ook al jaren formeel bevoegd 
waren de nachtvisserij toe te 
staan. Deze extra mogelijk-
heden staan bij deze vereni-
gingen dus al vermeld in het 
visvijverreglement.

BESTUUR	BEPAALT
Voor de overige afgesloten 
viswateren kan vanaf het 
moment van het in werking 
treden van de veranderingen 
van de visserijreglementen 
verwarring ontstaan. Voor 
visvijvers waar geen beperking 
voor het nachtvissen in het 
visvijverreglement staat opge-
nomen, gelden dan de nieuwe 
visserijreglementen. Dat zou 
inhouden dat het gehele jaar 
door nachtvissen wettelijk is 
toegestaan. Of dat ook de be-
doeling is van het bestuur van 
de vereniging, zou dan voor 
de zekerheid moeten worden 
gecheckt. Voor visvijvers met 
een visvijverreglement waarin 
de oude regels omtrent het 
nachtvissen zijn opgenomen 
(nachtvissen toegestaan in de 
maanden juni, juli en augus-
tus), blijft deze bepaling na de 
verandering van de visserijre-
gelingen gewoon gelden.I

Voor	wat	betreft	het	nachtvissen	in	Limburg	verandert	er	weinig.

e uitspraak van de 
Raad van State komt 
er op neer dat de in 

een eerder stadium vernietig-
de Waterwetvergunning voor 
de waterkrachtcentrale, door 
de rechtbank van Maastricht, 
wordt bevestigd. Daarmee is 
de Waterwetvergunning voor 
de bouw van een waterkracht-
centrale in de Maas in de stuw 
bij Borgharen definitief teniet 
gedaan binnen het Neder-
landse rechtsstelsel. De bouw 
van een waterkrachtcentrale 
in de stuw Borgharen kan 
daarmee niet van start gaan. 
Door deze uitspraak komt 
(voorlopig) een einde aan een 
zaak die zich al bijna twintig 
jaar voortsleept.

NIEUWE	MER
De Raad van State honoreerde 
tevens het beroep van de 
sportvisserij dat er een nieuwe 

GEEN WKC BIJ BORGHAREN

De	rechtbank	van	Maastricht	heeft	vorig	jaar	terecht	de	
vergunning	voor	de	bouw	van	een	waterkrachtcentrale	
in	de	Maas	bij	Borgharen	vernietigd.	Dat	oordeelde	
de	Raad	van	State	op	8	februari	naar	aanleiding	van	
het	hoger	beroep	dat	door	hengelsportvereniging	
Visstandverbetering	Maas	(VVM)	en	Sportvisserij	
Nederland	in	samenwerking	met	Sportvisserij	Limburg	
was	aangespannen.
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MER-procedure (Milieu Effect 
Rapportage) voorafgaand aan 
de vergunningverlening had 
moeten plaatsvinden. Verder 
bevestigde de Raad van State 
de uitspraak van de rechtbank 
van Maastricht dat met de 
twee bestaande waterkracht-
centrales de 10% sterftenorm 
van Rijkswaterstaat wordt 
overschreden. Dit betekent 
dat er dus geen ruimte meer 
is voor een derde waterkracht-
centrale in de Maas. De op 
praktijkervaring door Rijks-
waterstaat vastgestelde norm 
dat alle waterkrachtcentrales 
in de Maas niet meer dan 10% 
sterfte mogen veroorzaken, 
wordt met deze uitspraak 
gelegitimeerd.

PLUS	EN	MIN
De Raad van State bevestigde 
in haar vonnis eveneens dat 
het bij het beoogde visgelei-

dingssysteem gaat om een 
systeem dat niet in de praktijk 
is beproefd. Voor wat betreft 
de toetsingskaders voor de 
Europese Kaderrichtlijn Water 
stelt de Raad van State verder 
dat Rijkswaterstaat c.q. de 
minister niet alle toetsings-
kaders heeft doorlopen. 
Sportvisserij Nederland ging 
samen met VVM ook in hoger 
beroep tegen de uitspraak dat 
er voldoende rekening was 
gehouden met de Benelux-

De	Raad	van	State	heeft	de	vergunning	voor	de	bouw	van	een	
waterkrachtcentrale	in	de	Maas	bij	Borgharen	vernietigd.

beschikking aangaande 
vismigratie van 2009. Deze 
Benelux-beschikking geeft 
aan dat bij bestaande en 
nieuwe migratiehindernissen 
voor vis, deugdelijke visge-
leiding en migratieroutes 
moeten worden aangelegd. 
Dit beroep heeft het jammer 
genoeg niet gehaald, de Raad 
van State beoordeelde dat er 
wel voldoende rekening was 
gehouden met de Benelux-
beschikking.

NAAR	BRUSSEL
ALS	HET	MOET
De uitspraak van het hoogste 
rechtsorgaan in Nederland be-
tekent dat de initiatiefnemer 
niet aan de slag mag gaan met 
de bouw van een waterkracht-
centrale in Borgharen. Als 
deze het niet eens is met deze 
uitspraak, moet hij naar het 
Brusselse hof om zijn gelijk 
te krijgen. De georganiseerde 
hengelsport heeft afgesproken 
dat als de initiatiefnemer naar 
‘Brussel’ gaat, wij dat dan ook 
zullen doen. In Brussel zal 
onze vraag dan luiden hoe 
het kan dat de BV Nederland 
de Benelux-beschikking zo 
eenvoudig naast zich neer kan 
leggen. Het is dus een voorlo-
pig einde van een dossier dat 
de hengelsport al jaren eerder 
had willen sluiten.

Waterkrachtcentrales	zonder	goed	werkend	visgeleidingssysteem	
zijn	vernietigingsmachines	voor	vissen,	waaronder	de	met	uit-
sterven	bedreigde	paling.
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