Naam Visplan: …………………………………

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit visplan?
Naam organisatie
Adres
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Handtekening

contactpersoon, met wie kan er contact worden opgenomen als er vragen zijn over dit
visplan?
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer

Mede-visrechthebbenden
Naam organisatie
Accoord met dit plan:

Deze pagina bevat persoonlijke gegevens. Deze worden niet openbaar gemaakt.
De gegevens van de volgende pagina’s worden gepubliceerd op overheid.nl.

NAAM VISPLAN:……………………………………………………………………………………(hetzelfde veld als vorige pagina)
Waar
In welk water wilt u vis uitzetten of vis onttrekken ? …………………………………………………….
Geef in de bijlage aan op een kaart welk water dit is, bijvoorbeeld met behulp van een
digitale kaart op de website van HHSK.
Hoe groot is dat water?

…………. ha.

Welk visrecht heeft u voor dit water?

Schubvis .. ha.
Aal … ha.

Toelichting: alleen visrechthebbenden mogen vis uitzetten of onttrekken.

Zijn er andere visrechthebbenden voor dit water?
Ja, zij zijn accoord met dit plan.
Nee
Plan tot het uitzetten van vis
Informatie over de vis die u wilt uitzetten
Welke vissoort
Hoeveel stuks
Gewicht per stuk
Lengteklasse
Herkomst vis
Jaartal van uitzetting

Toelichting: Een visplan is maximaal 3 jaar geldig. De uitzetting moet plaatsvinden binnen 3 jaar na
goedkeuring van het plan

Wat zijn de beoogde effecten van de uitzetting
Beschrijf de beoogde effecten op de huidige visstand en de populatieopbouw, door de
toekomstige visstand na uitzetting te beschrijven voor dat water waarin wordt uitgezet.
………..
Bij visuitzetting mogen alleen gezonde vissen, van het soort dat van nature in het
betreffende watersysteem thuishoort, worden uitgezet. Geef een onderbouwing waarom
deze soorten en de aangegeven hoeveelheden passen in het watersysteem van het water
waarin wordt uitgezet.
….
Beschrijf (indien van toepassing) de samenhang tussen de onttrekking en de uitzetting.
…….

Toename van het onttrekken van vis
Informatie over de toename van de hoeveelheid vis die zal worden onttrokken
vissoort
Gewicht (kg) totaal
In welk jaar vindt deze toename van de onttrekking plaats? ……………….
Wat is het effecten van de toename van de onttrekking?%HVFKULMIGHEHRRJGHHIIHFWHQRSGHKXLGLJH
YLVVWDQGHQGHSRSXODWLHRSERXZGRRUGHWRHNRPVWLJHYLVVWDQGQDGHZLM]LJLQJYDQRQWWUHNNLQJ
WHEHVFKULMYHQYRRUGDWZDWHUZDDUXLWZRUGWRQWWURNNHQ

Visserijgebruik
Wat is het huidig visserijgebruik van dit oppervlaktewater? (zowel uitzetten als
onttrekken)
Sportvisserij: aantal sportvissers per jaar, sportvistype, aantal wedstrijden en
aantal deelnemers per jaar.
Beroepsvisserij: aantallen gebruikte vistuigen per soort vistuig per jaar

Als dit niet is gewijzigd ten opzichten van een (al
goedgekeurd) visplan kunt u naar dit plan verwijzen.

