
           
 

Subsidieregeling kweekvis 2016-2018  

 
 
Aanleiding 

Veel afgesloten viswateren hebben een minder goede visbezetting vanwege o.a. de 
aalscholverpredatie.  

Hengelsportverenigingen zetten ter compensatie van de minder goede visbezetting witvis uit op deze 
afgesloten wateren, die veelal afkomstig is uit ‘wildvang’ van de grote rivieren. Deze uitzet van 

wildvang heeft diverse nadelen. Zo heeft het vangen van witvis op de rivieren terplekke een negatief 

effect op de riviervisstand. Bovendien gedijt wildvang van stromend water niet (met een sterfte 
percentage tot 80%) op stilstaande wateren. 

 
Om te stimuleren dat aangesloten verenigingen overgaan tot het uitzetten van vissen afkomstig uit 

gecontroleerde kweek, heeft Sportvisserij Limburg in 2013 een driejarige subsidie regeling ingevoerd 
om kweekvis afkomstig uit gecontroleerde kweek te subsidiëren. Van deze regeling hebben meerdere 

verenigingen gebruik gemaakt.  

 
Eind 2015 loopt de huidige regeling “Subsidie uitzet kweekvis 2013-2015” ten einde. Om de uitzet van 

kweekvis verder te stimuleren wordt de navolgende aangepaste “Subsidieregeling kweekvis 2016-
2018” voorgesteld: 

 

Voorstel 
- Ter stimulering van de uitzet van kweekvis uit gecontroleerde kweek is het gewenst een 

aangepaste ”Subsidieregeling kweekvis 2016-2018” vast te stellen.  
- Dit onder de volgende voorwaarden: 

o Per kalenderjaar kan een vereniging in aanmerking komen voor een 
stimuleringssubsidie van maximaal € 1.000,--, met een maximum van € 2,-- per kilo 

uit te zetten kweekvis. 

o Per jaar wordt door het bestuur van Sportvisserij Limburg vastgesteld voor welke 
soorten kweekvis en voor welke viskwekerijen de “Subsidieregeling Kweekvis 2016-

2018” van toepassing is. Dit overzicht wordt elk jaar in augustus/september aan de 
verenigingen toegestuurd.  

o Subsidie wordt alleen toegekend indien gebruik wordt gemaakt van het 

inschrijfformulier “Subsidiëring kweekvis Sportvisserij Limburg” en tegelijkertijd een 
visplan voor het betreffende viswater wordt overlegd waaruit blijkt dat de uitzet van 

vis noodzakelijk is. Dit visplan dient in het kader van de “Cursus praktisch 
visvijverbeheer” van Sportvisserij Nederland te zijn opgesteld. Voor het jaar 2016 kan 

ontheffing aan deze voorwaarde worden verleend. 

o Als tegenprestatie dient de vereniging die de subsidie krijgt toegekend, aan het eind 
van het betreffende kalenderjaar een hengelvangstregistratie te overleggen. Bij het 

niet overleggen van de hengelvangstregistratie kan tot terugvordering van de 
toegekende subsidie worden overgegaan. 

o De noodzakelijke financiering van dit project wordt gedekt door de post ‘voorziening 
projecten’. 

 

 
Voorstel is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering  
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