’s-Gravenhage, 4 maart 2009
Plan van Uitvoering Convenant Transitie Mosselsector en Natuurherstel Waddenzee
Op 21 oktober 2008 ondertekenden de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de
producentenorganisatie Mosselcultuur (PO Mossel), Vogelbescherming Nederland, de
Waddenvereniging, de Stichting WAD en de Vereniging Natuurmonumenten het convenant ‘Transitie
Mosselsector en Natuurherstel Waddenzee’. Partijen kwamen daarin overeen samen te werken aan een
overgangsproces naar duurzame mosselvisserij, in samenhang met een programma voor natuurherstel.
In het Convenant is vastgelegd: “Minister en Partijen zijn, ieder vanuit hun specifieke rol, gezamenlijk
verantwoordelijk voor het opstellen van een Plan van Uitvoering”.
Via het Plan van Uitvoering ‘Natuurlijk Voorwaarts’ van 4 maart 2009, geven de Minister en Partijen aan
deze afspraak gestalte. Dit Plan van Uitvoering regelt de eerste stappen van een transitieproces van
twee samenhangende ontwikkelingen: enerzijds de verduurzaming van de mosselvisserij, anderzijds de
aanpak en uitvoering van het natuurherstel via het Plan van Aanpak Natuurherstelprogramma.
Verdere vormgeving en planning van het afgesproken maatregelenpakket zullen goed worden
afgestemd met andere gebruikers van de Waddenzee en de verantwoordelijke overheden in de regio.
Dat is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van het Plan van Uitvoering.
Het streefbeeld voor de transitie van de mosselsector 2020 is duidelijk en de eerste stappen tot 2011 zijn
concreet vastgelegd. Voor de stappen daarna zijn principeafspraken gemaakt, waarvan de feitelijke
invulling vanaf 2011 is voorzien. Een diepgaande tussentijdse evaluatie is voorzien in 2014.
Gezien het innovatieve karakter van vrijwel alle maatregelen die in dit Plan van Uitvoering zijn voorzien,
is ‘leren door doen’ het centrale motto. Daarom wordt voortdurend bezien of de ecologische, technische,
economische en organisatorische verwachtingen overeenkomen met de opgedane ervaringen en wordt
op grond daarvan verder gepland. De lessen uit de eerste stappen worden zodoende steeds bij het
bepalen van de verdere transitie benut.
Dit Plan van Uitvoering wordt volledig door de convenantpartners onderschreven. De Convenantpartners
zetten zich volledig in om de in dit Plan van Uitvoering uitgewerkte maatregelen te laten slagen, om zo
het streefbeeld van het Convenant – een Rijke Waddenzee en een volledige transitie van de
mosselsector naar niet-bodemberoerende visserij in 2020 – te realiseren. De Regiegroep onder wiens
verantwoordelijkheid het Plan van Uitvoering is uitgewerkt blijft tot 1 oktober fungeren om de eerste
stappen van de transitie van de mosselsector en de totstandkoming van het Natuurherstelprogramma te
begeleiden.
Alle bepalingen en afspraken die in het Convenant zijn vastgelegd, zijn tevens geldig voor het Plan van
Uitvoering.
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