
Besluit ontheffing vissen in zeehavens Harlingen

De havenmeester van Harlingen,

Gelet op:
 artikel 1.8 en 3.11 lid 3 van de Havenverordening Harlingen 2020;

Overwegende dat:
 het college bevoegd is ontheffing te verlenen van verboden en geboden krachtens de 

Havenverordening;
 het college deze bevoegdheid bij besluit van 19 januari 2021 heeft gemandateerd aan de 

havenmeester van Harlingen (Mandaatbesluit Havenmeester 2020);
 met vertegenwoordigers van Sportvisserij Fryslân overleg is gevoerd over geschikte locaties 

en voorwaarden voor ontheffing van het visverbod;
 middels deze voorwaarden is aannemelijk gemaakt dat alle doelen als bedoeld in artikel 1.8, 

lid 2 onder a  voldoende worden gewaarborgd.

Besluit:
I.
Ontheffing te verlenen van het visverbod in de havens aan de zeezijde van de primaire waterkering, 
zoals bepaald in artikel 3.11, lid 3 van de Havenverordening Harlingen 2020. 

II.
Aan de onder I. genoemde ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden:

i. vissen is alleen toegestaan vanaf de kades, steigers en oevers in beheer bij N.V. Port 
of Harlingen, zoals aangegeven op de kaart in Bijlage 1 behorende bij  dit besluit. 
Deze kaart is onlosmakelijk verbonden aan dit besluit;

ii. vissers houden minimaal 25 meter afstand van gemeerde schepen;
iii. vissers houden minimaal 50 meter afstand van locaties waar havenactiviteiten 

plaatsvinden, zoals hijswerkzaamheden, het laden en lossen van schepen en 
voertuigen en alle overige handelingen met lading, containers, materialen en 
constructies;

iv. vistuigen mogen geen hinder  veroorzaken voor de scheepvaart, het wegverkeer en 
de operationele bedrijfsvoering van havenbedrijven.

III.
Dit besluit treedt in werking, 3 dagen na bekendmaking in het Gemeenteblad

Aldus vastgesteld 
namens het college van burgemeester en wethouders op <XXXXX>.
 

F. Papp
Havenmeester



Toelichting
In mei 2020 is de nieuwe Havenverordening Harlingen 2020 van kracht geworden. In deze 
verordening is het visverbod in de havens van Harlingen aangescherpt. Aan dit verbod liggen diverse 
meldingen van overlast en gevaarlijke situaties ten grondslag.
De sportvissers die door dit verbod beperkt werden in de uitoefening van hun hobby hebben de 
gemeente verzocht om ontheffingsmogelijkheden te overwegen. In goed overleg tussen 
vertegenwoordigers van Sportvisserij Fryslân en de havendienst van Port of Harlingen zijn locaties 
aangewezen waar het sportvissen onder voorwaarden kan worden toegestaan. Hiermee zijn de 
risico’s voldoende beperkt en zijn er duidelijke en handhaafbare ontheffingsvoorwaarden.

Bijlage 1 (groot formaat te downloaden op de website www.portofharlingen.nl

http://www.portofharlingen.nl/

