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Voorwoord

Natuur en binnenvisserij zijn functies die steeds vaker in combinatie worden
genoemd.Ze hoeven niet strijdig te zijn en kunnen onder bepaalde voorwaarden goed
samengaan. Soms is het gewenst de bedrijfsvoering van de visserij aan te passen om
natuurwaarden te beschermen.
Uit de landbouw kennen we een systeem van aangepaste bedrijfsvoering ten gunste
van de natuur waar een financiële vergoeding tegenover staat.
Het is begrijpelijk dat de vraag zich voordeed of voor de binnenvisserij niet iets
vergelijkbaars kan worden geregeld.
In dit rapport is nagegaan in hoeverre de vergelijking opgaat tussen landbouw en
binnenvisserij als er sprake is van beperkingen ten behoeve van de natuur.
Het antwoord stelt sommigen misschien teleur, maar is daarom niet minder duidelijk.
Visserij grijpt anders in op haar omgeving dan landbouw en heeft een andere
bedrijfsvoering, zodat de vergelijking mank gaat.

Ir. H. de Wilde
Waarnemend Directeur Expertisecentrum LNV
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Inleiding
Bij de visserij met staand want op baars en snoekbaars in het IJsselmeer komen
aanzienlijke aantallen watervogels in de netten om. Dit is uit onderzoek van het RIZA
in 1999 gebleken. Het IJsselmeer is een EU-vogelrichtlijn-gebied, waar vooral ’s
winters veel beschermde vogelsoorten overwinteren. Juist in deze periode is de
visserij op baars en snoekbaars lucratief.
In 2001 is een convenant afgesloten tussen Vogelbescherming Nederland en de
Producenten Organisatie IJsselmeer, waarbij een reductie van de sterfte tot 2000
vogels per jaar is afgesproken. Deze doelstelling zou in juni 2004 bereikt moeten zijn.
In 2002 en 2003 zijn door Witteveen en Bos onderzoeken uitgevoerd om de actuele
vogelsterfte vast te stellen en oplossingen aan te dragen om deze tot het afgesproken
niveau te beperken. Duidelijk is dat voor het terugbrengen van de sterfte een
ingrijpende aanpassing van de visserij nodig is.
In de landbouw bestaat de mogelijkheid boeren die hun bedrijfsvoering aanpassen
ten gunste van de natuur financieel te compenseren. Voor de visserij ontbreken zulke
regelingen.
Het aflopen van het convenant in 2004 en het zoeken naar een oplossing die op steun
onder de vissers kan rekenen was aanleiding om meer in het algemeen na te gaan of
compensatie ten gunste van de natuur zoals die in de landbouw bestaat ook voor de
binnenvisserij mogelijk is.

Doel van het project natuur/binnenvisserij
Het project zou antwoord moeten geven op de volgende vragen:
1. In hoeverre zijn beperkingen van de bedrijfsvoering in de visserij ten gunste van
de natuur te vergelijken met zulke beperkingen in de landbouw waar een
financiële vergoeding tegenover staat?
2. Is er voldoende aanleiding een dergelijke compensatieregeling voor de visserij op
te zetten?
3. Als dat zo lijkt te zijn, wat is er dan nodig om zo’n regeling op te zetten en welke
elementen moet zij bevatten?
4. Is een (nationale) compensatieregeling naar verwachting acceptabel voor de EU?

Beleidsrelevantie
In 1999 is het Beleidsbesluit Binnenvisserij beleid geformuleerd voor alle
binnenwateren, inclusief het IJsselmeer. Daarnaast wordt er aan specifiek beleid voor
het IJsselmeer gewerkt in het dossierteam IJsselmeer onder voorzitterschap van
Directie Visserij.
Het project Visserij/Natuur kan een bouwsteen zijn voor het nieuwe beleid.

Opdracht en uitvoering
Het project is in opdracht van de Directie Visserij door het Expertisecentrum LNV
uitgevoerd, d.m.v. literatuurstudie en het raadplegen van deskundigen. (Zie
bijgevoegde projectbeschrijving en lijst van geraadpleegde literatuur en personen)
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Resultaten
1.

Zijn beperkingen van de bedrijfsvoering in de visserij ten gunste van de natuur te
vergelijken met zulke beperkingen in de landbouw waar een financiële
vergoeding tegenover staat?

Boeren die bijdragen aan de communautaire natuur- en milieudoelen kunnen, onder
voorwaarden, financiële ondersteuning krijgen. Het gaat dan om aangepast gebruik
van landbouwgrond ter bescherming en verbetering van het milieu, het landschap, de
natuurlijke hulpbronnen, de bodem en de genetische verscheidenheid.
De vergoedingsregelingen zijn gebaseerd op een EU-verordening. De subsidieregeling
die hier op nationaal niveau uitvoering aan geeft heeft in het bijzonder tot doel het
ontwikkelen of in standhouden van natuur op landbouwgronden door agrarische
ondernemers. Bij natuur kunnen we denken aan weidevogels, graslandvegetaties en
akkerranden. De regeling kent de zogenaamde beheerssubsidie, die gekoppeld is aan
een beheerspakket, een combinatie van plant- en/of diersoorten,
beheersvoorschriften en gebiedskenmerken. Beheersvoorschriften hebben
bijvoorbeeld betrekking op de maaidatum, de mestgift en de beweiding. Sommige
pakketten, in het bijzonder de pakketten die betrekking hebben op weidevogels,
kennen een resultaatverplichting (bijv. uitgedrukt in aantal gruttonesten).
De subsidie is gebaseerd op inkomstenverlies en is hoger naarmate het pakket
zwaarder is. Ook pachters komen voor de regeling in aanmerking, mits de eigenaar
van de grond ermee instemt. Men moet in ieder geval over het duurzaam
gebruiksrecht van het terrein beschikken. Meedoen gebeurt op vrijwillige basis, maar
wie een beheersovereenkomst afsluit doet dat tenminste voor een periode van zes
jaar De vrijwillige beperkingen die boeren zich in de landbouw opleggen ten gunste
van de natuur vloeien niet voort uit publiekrechtelijke verplichtingen.
Bij de nettenvisserij in het IJsselmeer gaat het om het terugdringen van de
vogelsterfte door een vorm van aangepast gebruik. Hierbij wordt gedacht aan
reductie van het aantal netten, stilliggen in de winterperiode, het nalaten van de
nachtvisserij en het niet vissen in bepaalde gebieden. Het IJsselmeer is een openbaar,
multifunctioneel water. De beroepsvissers hebben er het duurzaam gebruiksrecht.
Vissen mag echter alleen als men over een vergunning krachtens de visserijwet
beschikt. Via de vergunningverlening kunnen beperkingen verplicht worden
opgelegd.
Een vergoedingsregeling voor de nettenvisserij in het IJsselmeer zoals in de landbouw
stuit, los van de wenselijkheid van zo’n regeling, op een paar bezwaren die zich in de
landbouw niet of in mindere mate voordoen.
Het doel van zo’n regeling zou zijn het terugdringen van de vogelsterfte.
Modelberekeningen van Witteveen en Bos in 2002 hebben aannemelijk gemaakt dat
alle genoemde beperkende maatregelen bijdragen aan een vermindering van de
vogelsterfte, zij het in verschillende mate. Ook als niet alle vissers meedoen is er winst
te behalen in de zin van een lagere vogelsterfte.
De basis voor een vergoeding zoals in de landbouw zou een zeker inkomstenverlies
moeten zijn. Dit is in het geval van de visser moeilijker te bepalen dan voor de
grondgebruiker, maar niet onmogelijk. De vangst (en mogelijk ook de prijs) is
variabeler en op bedrijfsniveau minder goed gedocumenteerd dan de agrarische
productie. De modelberekeningen lijken te kort te schieten om het vangstverlies op
bedrijfsniveau in te schatten dat de verschillende maatregelen met zich meebrengen.
Om dat vast te stellen zou gerichter onderzoek nodig zijn. Wel is het mogelijk om aan
de hand van de modelberekeningen uitspraken te doen over het effect van
beperkende maatregelen op de visvangst op collectief niveau.
Een complicerende factor is het vrijwillige karakter van de regeling. Hebben de
grondgebruikers ieder hun eigen individuele oogst die de oogst van een andere
grondgebruiker niet beïnvloedt, de vissers exploiteren samen een gedeeld visbestand.
Expertisecentrum LNV
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Als één visser zich beperkingen oplegt, is de vis die hij daardoor niet binnenhaalt in
principe beschikbaar voor de anderen die zonder beperkingen blijven vissen. Alleen
als alle vissers meedoen ervaren zij dezelfde (tijdelijke) teruggang in de vangst.
Nemen we als voorbeeld vrijwillig stilliggen in december. Dat betekent afzien van
inkomsten juist in de tijd dat de prijs van baars en snoekbaars hoog is, door geringe
aanvoer vanuit Oost Europa in de vorstperiode en verhoogde vraag in de Kersttijd.
Wie vrijwillig stilligt krijgt dan wel zijn verlies aan inkomsten gecompenseerd, maar
wie gewoon doorvist profiteert van het stilliggen van anderen en heeft extra
inkomsten zonder er iets voor te laten. Het moet voor een visser niet erg aantrekkelijk
zijn om aan zo’n regeling mee te doen.
Zou het stilliggen voor iedereen gelden dan blijven baars en snoekbaars voor later
beschikbaar. In dat geval is er geen sprake van inkomstenverlies door minder vangst,
want die komt later na de stilligperiode. Mogelijk is er wel inkomstenverlies door een
lagere prijs van de aangevoerde vis in een minder aantrekkelijke periode van het jaar.
Een bijkomend probleem van een regeling zoals in de landbouw voor de nettenvisserij
in het IJsselmeer is de geringe controleerbaarheid van sommige op zichzelf zinnige
beperkingen als ze niet algemeen worden toegepast, zoals het nalaten van de
nachtvisserij.
Landbouw
Visserij
Productie

-

Vrijwillige beperkingen
Inkomstenverlies bij
vrijwillige beperkingen

-

-

Perceelsgebonden
Geen gebruik collectief
goed
Geen invloed op productie andere bedrijven
Zinvol voor natuur
Eenvoudig op
bedrijfsniveau vast te
stellen
Leidt niet tot verhoging
productie van andere
bedrijven

Niet perceelsgebonden
Gebruik collectief goed
(visbestand)
Productie bedrijven
onderling gerelateerd
Zinvol voor natuur
Moeilijk op
bedrijfsniveau vast te
stellen
Leidt tot hogere
productie van bedrijven
die niet beperken
(groter aandeel in
visbestand)

Productieverlies bij
verplichte beperkingen

Zelfde als bij vrijwillige
beperkingen

Geen, want visbestand
blijft voor iedereen
beschikbaar

Inkomstenverlies bij
verplichte beperkingen

Zelfde als bij vrijwillige
beperkingen

Mogelijk door prijsverschil

Vergoedingen in de landbouw t.b.v.natuur en milieu kunnen onder voorwaarden ook
worden gegeven voor investeringen ter instandhouding en verbetering van het
natuurlijke milieu. De mogelijkheid hiervoor biedt dezelfde EU-verordening. Het gaat
dan bijvoorbeeld om omschakeling naar biologische landbouw, investeringen met
een energiebesparend effect (groen label kassen) of het bouwen van staltypen met
een lagere ammoniakuitstoot.
In het geval van de nettenvisserij in het IJsselmeer kun je denken aan het plaatsen van
extra jonen op de netten.Experimenten die Witteveen en Bos in 2002/2003 hebben
uitgevoerd hebben geen significant verband tussen de vogelsterfte in het net en het
aantal daarop aangebrachte jonen aangetoond. Wel gaven ze aanleiding het
experiment op grotere schaal en met meer variatie in de jonen voort te zetten. Dit is
in 2003/2004 gebeurd. Daarbij is vastgesteld dat het gebruik van jonen op de netten
de bijvangst aan vogels significant reduceert. Zowel het verhogen van het aantal
jonen op de netten als het gebruik van reflecterende strippen i.p.v. katoenen vlaggen
draagt bij aan de vermindering van de vogelsterfte. De onderzoekers plaatsen er de
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kanttekening bij dat het werken met meer jonen praktische problemen kan opleveren
en de kwaliteit van de reflecterende strippen (nog) te wensen overlaat. Bovendien is
niet onderzocht of bij gebruik van de strippen over een langere periode gewenning
bij de vogels optreedt.
Het plaatsen van extra jonen leidt niet tot vermindering van de visvangst en
inkomstenverlies, noch tot concurrentievervalsing. Het is a.h.w. een visserij-neutrale
voorziening.
Nu het ernaar uitziet dat jonen de vogelsterfte effectief tegengaan doet zich de
(juridische) vraag voor of in het IJsselmeer, speciale beschermingszone volgens de EU
Vogelrichtlijn, verplichte invoering geboden is in plaats van toepassing op vrijwillige
basis.
Conclusie
Beperkingen in de binnenvisserij ten gunste van de natuur zijn maar zeer ten dele te
vergelijken met zulke beperkingen in de landbouw die voor vergoeding in
aanmerking komen.
2.

Is er voldoende aanleiding een dergelijke compensatieregeling voor de visserij op
te zetten?

Omdat de vergelijking mank gaat is er onvoldoende aanleiding om zo’n regeling op te
zetten.
3.

Als dat zo lijkt te zijn, wat is er dan nodig om zo’n regeling op te zetten en welke
elementen moet zij bevatten?

4.

Is een (nationale) compensatieregeling naar verwachting acceptabel voor de EU?

Deze vragen zijn niet relevant.

Eindconclusie
Beperkingen in de binnenvisserij ten gunste van de natuur zijn maar zeer ten dele te
vergelijken met zulke beperkingen in de landbouw die voor vergoeding in
aanmerking komen.
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Bij het project betrokken personen
Rol

Instantie

Persoon

Opdrachtgever

Directie Visserij

dr.ir.A.J.Rothuis

Opdrachtnemer

Expertisecentrum LNV

ir. M. Fellinger

Uitvoerder
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drs. C. van Dam
ing. T. Janssen

Informant

Directie Visserij

hr. E. Boersma,
hr. J. van Dijk

RIZA

drs. E. Lammens

Directie Natuurbeheer

mr. H. Ponten

Vogelbescherming Nederland

drs. J. Thisse

Witteveen & Bos

drs. M. Klinge

JZ

mr. J. Penning,
mr. J.Bootsma (indirect via
e-mail aan opdrachtgever)
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ir. G.van Dijk,
ir. M. Fellinger,
ir.A. van winden

Individuele IJsselmeervissers
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