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Wij stellen voor:
Artikel 5.30 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Hillegom als volgt aan te
passen: Aan de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom toe te voegen artikel 5:30
A Bescherming waterbodem en magneetvissen.
1.- Het is verboden in of bij openbaar water te baggeren, te dreggen of te steken in de
waterbodem, alsmede te vissen naar voorwerpen en/of stoffen met behulp van
magneten of enige techniek met een vergelijkbare werking.
2.- Het college kan ontheffing verlenen van het in lid 1 genoemde verbod.
3.- Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
4.- Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Waterstaatswet, het Binnenvaartpolitiereglement,
de Provinciale vaarwegverordening.

Inleiding
Magneetvissen is net als het zoeken met een metaaldetector een populaire hobby. Met
grote regelmaat verschijnen er mediaberichten over bijzondere vondsten die met een
magneet uit het water zijn getrokken. Maar magneetvissen heeft ook een keerzijde.
Recent zijn diverse keren meerdere scherpe explosieven opgevist uit de Trekvaart Leiden
Haarlem. De explosieven opruimingsdienst (EOD) heeft aangegeven dat scherpe
explosieven geactiveerd kunnen worden door het magneetvissen mede gelet op de
instabiliteit van deze explosieven. Vanwege het gevaar dat daardoor kan ontstaan is het
noodzakelijk om een verbod op magneetvissen in te voeren.
Bestaand kader en context
De openbare orde en veiligheid in Hillegom wordt gereguleerd o.a. in de APV Hillegom.

Beoogd effect
Met het invoeren van een verbod op magneetvissen willen we voorkomen dat er mogelijke
gevaren ontstaan door magneetvissen.
Argumenten
1.- Indien de gemeenteraad verordenend wil optreden, is aanpassing van de APV
noodzakelijk.
Er is geen landelijke wetgeving over magneetvissen. Elke gemeente kan zelf bepalen of
de hobby mag worden uitgeoefend. Door de buurgemeente Bloemendaal is enkele
maanden geleden al besloten tot een verbod op magneetvissen.
2.- Met een verbod in de Algemene Plaatselijke Verordening is het niet meer toegestaan
om te magneetvissen en kan indien dit toch zou gebeuren handhavend worden
opgetreden.
Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat het noodzakelijk is om
een verbod op het magneetvissen in te voeren voor de gehele gemeente Hillegom. Van de
locatie bij de Trekvaart Leiden Haarlem is inmiddels bekend dat daar explosieven zijn
opgevist. In hoeverre dat ook geldt voor andere locaties is vooralsnog niet duidelijk.
Daartoe is onderzoek nodig. Het instellen van een verbod voor uitsluitend deze locatie zal
leiden tot uitwijkgedrag naar andere watergangen in de gemeente. Niet uit te sluiten valt
dat ook daar explosieven kunnen worden opgevist.
Kanttekeningen
De mogelijkheid bestaat dat in de andere watergangen geen explosieven zijn, daarover is
geen zekerheid te geven op dit moment. Nader onderzoek, alsmede afstemming met het
Hoogheemraadschap is daartoe echt vereist.
Mocht uit onderzoek blijken dat veel watergangen vrij van explosieven zijn, dan zou
overwogen kunnen worden om deze watergangen weer vrij te geven voor het
magneetvissen of het artikel in de Apv aan te passen.
Financiële consequenties
Het invoeren van deze nieuwe maatregel leidt niet tot hogere kosten.
Aanpak, uitvoering en participatie
Voor de uitvoering van het verbod op magneetvissen wordt samengewerkt met de politie,
het hoogheemraadschap en de gemeente Bloemendaal.
Duurzaamheid
Het invoeren van een verbod op het magneetvissen leidt tot een veiliger Hillegom.
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Aan de gemeenteraden van Lisse en Teylingen is geen voorstel voor een verbod op
magneetvissen voorgelegd.
Urgentie
Het invoeren van een verbod op magneetvissen is urgent. Ter overbrugging tot aan het
raadsbesluit is een noodverordening afgekondigd door de burgemeester.
Evaluatie
Voor de Trekvaart Leiden Haarlem volgt op korte termijn een nader onderzoek naar
explosieven. N.a.v. dat onderzoek wordt het vervolg bepaald. Voor wat betreft de andere
watergangen zal wanneer daar aanleiding voor is nader onderzoek moeten plaatsvinden
alsmede afstemming met het Hoogheemraadschap.

Bijlagen en achtergrondinformatie
2 tekeningen van alle watergangen in Hillegom.
namens het college van burgemeester en wethouders,
Mevr. drs. C.B. Baauw
secretaris

Dhr. A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van het college van 7 juli 2020 met als onderwerp opnemen van een
verbod op magneetvissen in de APV Hillegom.
gelet op de behandeling in de raadsvergadering,
gelet op 147 van de Gemeentewet,

besluit:

Artikel 5.30 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Hillegom als volgt aan te passen:
Aan de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom toe te voegen artikel 5:30 A
Bescherming waterbodem en magneetvissen.
1.- Het is verboden in of bij openbaar water te baggeren, te dreggen of te steken in de
waterbodem, alsmede te vissen naar voorwerpen en/of stoffen met behulp van magneten
of enige techniek met een vergelijkbare werking.
2.- Het college kan ontheffing verlenen van het in lid 1 genoemde verbod.
3.- Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
4.- Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Waterstaatswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de
Provinciale vaarwegverordening.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 9 juli 2020,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter

