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Onderwerp : Staand want vissen 
 
 
Geachte minister, 
 
Op 8 maart van dit jaar heeft de gemeenteraad van Bergen een motie aangenomen waarin 
het college van B&W wordt gevraagd bij het ministerie te melden dat de gemeente vanuit 
cultuurhistorisch perspectief gebruik wil blijven maken van het staand want vissen. In deze 
brief vragen wij u of dit nog mogelijk is en welke stappen wij daarvoor moeten zetten.  
 
Met een regeling van de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit in 2009 is onder 
meer geregeld dat na 31 december 2010 geen vergunningen meer worden verleend voor het 
recreatieve gebruik van staand want. Naar aanleiding van nader overleg in de Tweede 
Kamer is deze regeling in 2012 gewijzigd. Deze wijziging voorziet om cultuurhistorische 
redenen in een vrijstelling van het verbod op het recreatief gebruik van staand want. 
Gemeenten die langs de Noordzeekust recreatief staand want wilden toestaan zijn in 2012 in 
de gelegenheid gesteld om zich te melden indien zij vissen met staand want vanuit 
‘historisch’ of ‘van oudsher bestaand’ gebruik toe willen staan. Gemeente Bergen heeft op 
dat moment niet om vrijstelling verzocht. 
 
Door enkele sportvissers in de gemeente is recent verzocht om het vissen met staand want 
alsnog mogelijk te maken in de kustzone. De vissers willen met staand want vissen op 
zeebaars en andere vlak onder de kust zwemmende vissoorten. De gemeenteraad heeft 
deze wens overgenomen en bij motie het college opgedragen hiervoor alsnog een vrijstelling 
aan te vragen bij uw ministerie.  
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Graag vernemen wij of de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen nog bestaat en wat 
wij moeten doen om hiervoor in aanmerking te komen. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

  
mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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