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evaluatie Aalbeheerplan

Geachte Voorzitter,
Met deze brief zend ik u de evaluatie van het aalbeheerplan die ik deze week aan de Europese
Commissie heb verzonden. Op grond van de Europese Aalverordening zijn alle lidstaten verplicht zo’n
evaluatie voor 1 juli 2012 bij de Europese Commissie in te dienen. De Europese Commissie zal op basis
hiervan een verslag opstellen over deze aalbeheerplannen. Dit verslag zal uiterlijk 31 december 2013
door de Europese Commissie worden ingediend bij het Europees Parlement en Raad. Vervolgens
neemt de Raad daar een besluit over. Tot die tijd blijft het huidige aalbeheerplan inclusief de daarin
opgenomen maatregelen van kracht.
Samengevat blijkt uit de evaluatie dat de maatregelen uit het aalbeheerplan hebben geleid tot een
verbetering van de overleving van aal in de Nederlandse wateren. Deze reductie is voornamelijk het
gevolg van beperkingen van de visserij (recreatief en beroep). Tegelijkertijd wordt duidelijk dat nog
een lange weg te gaan is om tot een daadwerkelijk herstel van het aalbestand te komen.
De effecten van het Nederlandse aalbeheerplan op de Nederlandse aalpopulatie zullen echter pas na
vele jaren zichtbaar worden. Dit omdat de aal een langlevende soort is.
Gezien de nog beperkte looptijd van de maatregelen uit het aalbeheerplan, kan op dit moment nog
niet gesteld worden dat de genomen maatregelen op termijn werkelijk zullen leiden tot een
duurzaam verbeterde aalstand. Tegen deze achtergrond is een versoepeling van de maatregelen nog
niet aan de orde.
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Voor meer informatie zij verwezen naar de Nederlandse samenvatting die in de evaluatie is
opgenomen.
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