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1.

Aanleiding

De aanleiding voor deze beleidsnotitie is tweeledig. Enerzijds is het probleem van
de overbevissing van schubvis (met name baars en snoekbaars) op het IJsselmeer
een belangrijke aanleiding voor deze beleidsnotitie.
De andere aanleiding is vervat in de brief van 25 november 1999 aan de Tweede
Kamer (Viss.998158). Daarin wordt aangegeven dat maatregelen getroffen zullen
worden om de sterfte van watervogels in de staande netten van IJsselmeervissers
een halt toe te roepen. De eerste stappen hiertoe zijn reeds gezet (zie paragraaf
5) maar aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk.
De maatregelen voorgesteld in deze beleidsnotitie hebben tot doel om de
visstand op het IJsselmeer en Markermeer sterk te verbeteren en de vogelsterfte
substantieel terug te dringen.1
1.1. Visstandbeheer
Uit RIVO onderzoek (Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek) blijkt dat de
gevolgen van overmatige visserij-inspanning op het IJsselmeer goed merkbaar zijn
(Nettenvisserij op baars en snoekbaars).
Door de enorme overbevissing valt voor de afgelopen jaren zeer moeilijk een
schatting te maken van het optimale visbestand, waaronder ook de stand van
baars en snoekbaars.
Het probleem van overbevissing van baars en snoekbaars door de nettenvisserij,
blijkt o.a. uit het feit dat het paaibestand van deze soorten in de afgelopen
periode in meeste jaren uiterst klein was. Met name voor snoekbaars geldt dat
slechts een klein percentage de geslachtsrijpe leeftijd bereikt. De
bestandsopbouw van deze soorten is ver van het natuurlijk evenwicht.
Daar dit een voor alle betrokkenen ongewenste situatie is, is het dan ook zeer
gewenst om de visserij-inspanning terug te dringen tot een niveau waarbij een
optimale vangst wordt gerealiseerd met instandhouding van een evenwichtige
visstand.
1.2. Watervogelsterfte
In 1999 heeft het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling (RIZA) in opdracht van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (LNV) een rapport opgesteld over de sterfte van
watervogels in de staande netten (‘Sterfte van watervogels door visserij met
staande netten, in het IJsselmeer en Markermeer’). Het onderzoek schat dat ca.
50.000 watervogels op jaarbasis sterven in deze netten. De vogels die in het water
duiken op zoek naar voedsel raken verstrikt in de staande netten die in het water
staan. De Staatssecretaris van LNV heeft in haar brief van 25 november 1999 aan
de Tweede Kamer deze problematiek aan de orde gesteld. Een dergelijke omvang
van sterfte van watervogels is maatschappelijk niet verantwoord en derhalve niet
acceptabel.
In deze beleidsnotitie wordt aangegeven op welke wijze de sterfte van
watervogels substantieel zal worden teruggedrongen.

1

In het vervolg van deze beleidsnotitie zal worden gesproken over het IJsselmeer, maar tenzij uit
de tekst anders blijkt wordt hiermede geacht ook het Markermeer en het IJmeer te worden
bedoeld.
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1.3. Overleg met de sectoren
Verschillende malen heeft overleg plaatsgevonden met zowel de visserijsector als
Vogelbescherming Nederland. Het doel van dit overleg was te verkennen welke
maatregelen het meest effectief zouden zijn en om die reden op voldoende
draagvlak zouden kunnen rekenen.
Gaande dit proces is tevens overleg op gang gekomen tussen de Coöperatieve
Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond IJsselmeer U.A. (PO IJsselmeer)
en Vogelbescherming Nederland (Vogelbescherming). Beide partijen zijn van
mening dat maatregelen nodig zijn om de sterfte van watervogels door de
staande nettenvisserij binnen afzienbare termijn tot een aanvaardbaar niveau
terug te brengen. In paragraaf 6, Toekomstig beleid, wordt nader ingegaan op de
consequenties hiervan.
1.4. Leeswijzer
In het hiernavolgende zullen eerst relevante feiten en cijfers worden
gepresenteerd die de ernst van de problematiek weergeven. Vervolgens worden
de nationale en internationale beleidskaders geschetst waarbinnen het probleem
van de overbevissing en de vogelsterfte dient te worden bezien. In paragraaf 4
worden de doelstelling en uitgangspunten geschetst die van belang zijn voor het
toekomstig beleid. Tenslotte wordt het toekomstig beleid geschetst en de
financiering nader geduid.
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2.

Feiten en cijfers

2.1. Inleiding
Op het IJsselmeer wordt gevist door ongeveer 60 bedrijven met in totaal 85
jaarvergunningen. Deze bedrijven zijn gerechtigd te vissen op aal en schubvis op
basis van een privaatrechtelijke en een publiekrechtelijke vergunning. Enkele
bedrijven beschikken over meerdere vergunningen. De beroepsvissers op het
IJsselmeer maken gebruik van zgn. staande netten (ook wel aangeduid als staand
want) voor de visserij op baars en snoekbaars. Staande netten zijn 100 m lange
netten (perkjes), vervaardigd van monofil of nylon. Deze worden door de vissers
aan elkaar gekoppeld en uitgezet op de bodem. Het net staat verticaal op de
bodem waarbij de vis actief in de netten moet zwemmen. De netten fungeren als
warnet, waarbij de vis het net niet of te laat ziet en erin verstrikt raakt. De hoogte
van het net bedraagt ca. 1 m. De staande nettenvisserij op het IJsselmeer kan door
jaarvergunninghouders het gehele nettenvisserij seizoen worden uitgeoefend.
Bijna alle jaarvergunninghouders hebben het recht om gedurende de periode van
1 juli tot en met 15 maart met 80 nylon netten en 60 monofil netten te vissen. Dit
houdt niet automatisch in dat zij gebruik maken van dit recht (zie hieronder in
paragraaf 2.2). In de vergunningvoorwaarden is opgenomen dat het niet is
toegestaan om de twee typen netten (monofil of nylon) tegelijkertijd te
gebruiken. Om die reden is een systeem van certificaten ingevoerd. De vissers
geven bij de aanvraag van een certificaat aan met welk type net ze willen vissen,
hetgeen op het certificaat wordt vermeld.
Naast de jaarvergunninghouders zijn er 8 seizoensvergunninghouders. Deze
mogen alleen in de periode van 1 oktober tot en met 15 maart in het IJsselmeer
vissen met staande netten.
2.2. Vergunningen
De 85 jaarvergunninghouders hebben het recht om zowel op aal als op schubvis
te vissen in het IJsselmeer. Van deze jaarvergunningen zijn er 2 gereserveerd (in
het bezit van de PO IJsselmeer).
Voor de goede orde worden de 8 seizoensvergunningen in deze beleidsnotitie
meegenomen als zijnde volledige staande netten vissers. Dit betekent dat er op
dit moment kan worden gevist met een totaal van 5580 monofil netten (93*60 ) of
7440 nylon netten (93*80).
Uit een inventarisatie van LNV over de jaren 1998, 1999 en 2000 van het
vergunningenbestand blijkt dat het overgrote deel van de vissers met monofil
netten vist (56), een deel afwisselend met beide soorten vist (26) en slechts 2
vissers uitsluitend met nylon netten vissen. Ook blijkt dat 7
jaarvergunninghouders in de jaren 1998, 1999 en 2000 geen certificaat hebben
aangevraagd en dus geen gebruik hebben gemaakt van hun vergunning om met
staand want te vissen.
2.3. Vangsten baars en snoekbaars
De aalvisserij bepaalt momenteel ca. 60% van de totale omzet die door de vissers
gezamenlijk wordt behaald op het IJsselmeer, en is hiermee de belangrijkste bron
van inkomsten. De rest van de inkomsten wordt bepaald door andere vormen van
visserij zoals spieringvisserij en nettenvisserij op baars en snoekbaars. De staande
nettenvisserij is typisch een seizoensvisserij. Snoekbaars wordt met name in de
maanden september tot november gevangen en baars meer in de winter.
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Het aanlandingen- en opbrengstenpatroon varieert per winter. De staande
nettenvisserij bepaalt momenteel ca. 27% van de totale omzet. Dit blijkt uit de
afslagstatistieken van het Productschap Vis. Gegevens over de individuele
besommingen van de vissers zijn niet beschikbaar.
Uit onderstaande tabel blijkt welke hoeveelheden baars en snoekbaars sinds 1994
zijn gevangen en wat daarvan de waarde is in guldens en welke bijdrage deze
vangsten leveren aan het totaal van de IJsselmeervisserij.
Tabel 1: Overzichten van de aanvoer van baars en snoekbaars in guldens en kilo’s
over de periode 1994-2000. bron: Productschap Vis.
Jaar

baars
kg
136.158
152.744
376.016
336.133
155.244
176.783
211.418

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

snoekbaars
ƒ
1.025.683
740.387
1.308.819
1.750.031
1.076.614
1.322.452
1.432.800

kg
185.220
68.425
100.146
88.768
60.855
103.660
288.924

ƒ
1.588.853
713.278
993.793
932.123
816.263
968.995
2.185.773

Uit deze gegevens blijkt o.a. dat de gemiddelde prijs per kg. tussen 1994 en 2000
van beide soorten behoorlijk heeft gefluctueerd, maar dat deze in 2000 ongeveer
op een vergelijkbaar prijsniveau ligt. De prijs wordt mede bepaald door de
internationale markt voor baars en snoekbaars.
Ook blijkt hieruit dat de aanvoer van baars en snoekbaars varieert. In zijn
algemeenheid kan uit de grote instabiliteit die vangsten, prijzen en dus ook
besommingen vertonen worden afgeleid dat het schubvisstandbeheer verbetering
behoeft.
2.4.

Visstand en natuurwaarden

2.4.1. Visstand
Baars en snoekbaars zijn de belangrijkste roofvissen in het IJsselmeergebied. Deze
soorten worden gevangen door de staande nettenvisserij in het najaar en de
winter. Mede door de intensieve nettenvisserij is er weinig roofvis in het
IJsselmeergebied.
Tevens is als gevolg van de hoge visserij-inspanning op snoekbaars en baars de
opbrengst lager dan mogelijk en blijft er te weinig volwassen vis (paaibestand)
over om voor voldoende nageslacht te kunnen zorgen. Overbeviste visbestanden
zoals die van de snoekbaars en baars kunnen lange tijd rond een laag niveau
schommelen. Daarnaast fluctueren overbeviste bestanden sterker rond een
langjarig gemiddelde (en zijn dus minder stabiel) dan minder beviste bestanden.
Behalve dat overbevissing visserijkundig en economisch ongunstig is, is een
situatie van overbevissing ook ongewenst in verband met neveneffecten van de
visserij. Ten algemene geldt immers dat hoe meer vistuig wordt ingezet, hoe meer
ook onbedoelde vis of duikende vogels worden meegevangen. Reductie van de
nettenvisserij zal uiteindelijk leiden tot toename van het bestand van grote baars
en snoekbaars en dit zal mede bijdragen tot een duurzame visserij daarop.
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2.4.2. Vogels op het IJsselmeer
2.4.2.1. Aanwezigheid
Watervogels op het IJsselmeer zijn te verdelen in planten-, bodemfauna- en
visetende soorten. De bodemfauna bestaat voor duikeenden meestal uit
driehoeksmosselen, die duikend van de bodem worden opgenomen. Deze
bodemfauna-eters fourageren in de regel ‘s nachts. Overdag liggen ze op
verzamelplaatsen langs de dijken of in natuurgebieden binnendijks.
De viseters duiken actief achter vis aan en doen dit vaak in groepen. Aalscholvers,
Middelste Zaagbekken, Grote Zaagbekken en Nonnetjes zijn overdag actief.
‘s Nachts verzamelen zij zich op de rustplaatsen.
De watervogels zijn niet willekeurig over het meer verspreid. Er zijn
concentratiegebieden aan te wijzen die zijn bepaald door het voedselaanbod en
de aanwezigheid van de rustplaatsen. Watervogels komen met name buiten de
broedtijd naar het IJsselmeergebied om er te pleisteren. Dat kan in de nazomer
zijn ten tijde van de rui van de grote slagpennen of in de winterperiode om er te
overwinteren. Enkele soorten wijken uit van zee naar het IJsselmeergebied.
Vooral bij harde wind uit west en noordwest bezoeken zee-eenden en zeeduikers
het gebied in kleine aantallen. De meeste soorten bereiken de hoogste aantallen
in de wintermaanden. Dan zijn regelmatig meer dan 250.000 watervogels in het
gebied aanwezig. Talrijk zijn de Kuifeend en de Toppereend. Voor meer
informatie over de aanwezigheid van watervogels zij verwezen naar het
eerdergenoemde RIZA rapport. Onderstaande grafiek geeft aan op welke
momenten in het nettenseizoen zich de meeste watervogels op het IJsselmeer
bevinden.
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Bron: Sterfte van watervogels door visserij met staande netten in IJsselmeer en Markermeer (RIZA 1999)

2.4.2.2.De sterfte van watervogels
Tijdens het RIZA onderzoek - dat gebaseerd is op cijfers uit de periode 1978 - 1990
- werden in totaal 18 soorten watervogels aangetroffen in de netten van de
vissers. Tot de meest talrijke soorten behoorden de Kuifeend gevolgd door de
Toppereend, de Middelste Zaagbek en de Fuut. Onder de gevangen vogels
bevonden zich ook enkele zeldzame en schaarse soorten zoals de IJseend, het
Nonnetje, de Geoorde Fuut en de Kuifduiker.
Zoals reeds eerder is opgemerkt, verdrinken watervogels in de netten van de
vissers tijdens het fourageren. Onder water zwemmend merken zij de netten niet
of te laat op. Zij raken verstrikt en verdrinken dientengevolge.
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Uit het onderzoek blijkt dat vis-etende soorten een groter risico lopen om
gevangen te worden dan bodemfauna-eters. Naarmate onder water een groter
horizontaal traject wordt afgelegd, loopt de vogel meer kans te worden gevangen
in de netten.
Uiteraard geldt ook dat meer vogels gevangen worden als in bepaalde perioden
zich meer vogels op het IJsselmeer bevinden. Met name de eerste maanden en de
laatste maanden van het jaar verblijven veel vogels op het IJsselmeer (zie grafiek
in paragraaf. 2.4.2.1).
Voorts blijkt dat er in bepaalde gebieden sprake is van een relatief grote kans op
sterfte van watervogels (p. 23 van het RIZA-rapport). Dit is uiteraard geen toeval
omdat in die gebieden door de vissers wordt gevist en visetende vogels op zoek
gaan naar vis.
Voor de meeste soorten watervogels geldt dat de sterfte vermoedelijk geen of
slechts een gering effect heeft op de West Europese populatie. In het geval van
Kuifeend, Toppereend, en Grote Zaagbek is een effect wel denkbaar. Met
betrekking tot de Fuut en de Middelste zaagbek is een effect op West Europees
niveau waarschijnlijk. Het effect van deze vorm van visserij op vogelpopulaties is
vooral van lokale en nationale aard. Het rapport kwalificeert het effect op de
IJsselmeerpopulatie dan ook voor de meeste betrokken soorten als groot.
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3.

Beleidskader

3.1. Visserij
In 1996 is beleid ingezet om de visserij-inspanning met betrekking tot de
aalvisserij op het IJsselmeer te halveren. Tevens is in het kader van comanagement een producentenorganisatie voor de visserijsector op het IJsselmeer
opgezet en is de verantwoordelijkheid van de visserijsector voor het
visstandbeheer vergroot. Dit alles is uitgewerkt in de “Regeling visserijinspanning IJsselmeer”2.
In 1999 is in het Beleidsbesluit Binnenvisserij op hoofdlijnen beleid geformuleerd
voor álle Nederlandse binnenwateren inclusief het IJsselmeer. Belangrijke
accenten in het beleidsbesluit liggen op het gebied van visstand, visstandbeheer
en uitoefening van de visserij. Het Beleidsbesluit Binnenvisserij 1999 bevat onder
meer de volgende streefbeelden:
• de visstand is steeds passend bij de aard en kwaliteit van het aanwezige
ecosysteem, en kan zichzelf in stand houden;
• de benutting is geheel gebaseerd op het “wise use” principe, zodat ze geen
blijvend negatief effect heeft op de soortenrijkdom en/of het ecologische
functioneren van de Nederlandse binnenwateren;
• de visserij wordt zo selectief mogelijk uitgevoerd. De ongewenste en
onbedoelde bijvangst (bepaalde vissoorten, jonge ondermaatse vis, andere
diersoorten) is minimaal. De belasting en de verstoring van natuur en milieu
zijn vrijwel nihil;
• De wet- en regelgeving is eenvoudig en doelgericht. De vereiste documenten
zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er is nog maar weinig controle door
overheidsdiensten nodig.
3.2. Bescherming van natuurwaarden: Vogel- en habitatrichtlijn
In dit kader is het ook van belang te wijzen op de verplichtingen die
voortvloeien uit Richtlijn nr. 79/409/EG van de Raad van 2 april 1979 inzake het
behoud van de vogelstand (PbEG L 103) en Richtlijn nr. 92/43/EG van de Raad van
21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde
flora en fauna (PbEG L 206). Op grond van artikel 4, eerste lid, van de
zogenoemde Vogelrichtlijn en artikel 3, tweede lid, van de zogenoemde
Habitatrichtlijn zijn lidstaten gehouden gebieden als “speciale
beschermingszones” aan te wijzen.
Bij besluit van 24 maart 2000 is het IJsselmeer als speciale beschermingszone in
de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van de Vogelrichtlijn aangewezen
(Stcrt. 2000, 65). Met hetzelfde besluit is het gebied ook aangewezen als
watergebied van internationale betekenis die is opgenomen in de lijst die
behoort bij de Wetlands-Conventie van Ramsar (Overeenkomst van 2 februari
1991, TRB. 1975, 84).
Het IJsselmeer kwalificeert zich voor deze aanwijzing vanwege o.a. de
aanwezigheid van de Fuut, de Tafeleend, de Kuifeend, Toppereend, Nonnetje,
Brilduiker, Grote Zaagbek en Aalscholver.
De aanwijzing van een gebied als speciale beschermingszone brengt de
volgende rechtsgevolgen met zich mee.

2

Stcrt. 1996, 101, laatstelijk gewijzigd bij regeling van februari 1998, Stcrt.40
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Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Vogelrichtlijn en artikel 6, eerste lid,
van de Habitatrichtlijn zijn lidstaten gehouden in zo’n gebied de nodige
instandhoudingsmaatregelen te treffen.
Het tweede lid van artikel 6 van de Habitatrichtlijn, dat voor
vogelrichtlijngebieden in de plaats treedt van artikel 4, vierde lid, van de
Vogelrichtlijn, verplicht lidstaten passende maatregelen te treffen om ervoor te
zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in
de speciale beschermingszone niet verslechtert en er geen storende effecten
optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voorzover die
factoren, gelet op de doelstelling van de richtlijnen een significant effect zouden
kunnen hebben.
Ten aanzien van het IJsselmeer zijn beleid en beheer dan ook gericht op de
instandhouding en ontwikkeling van de vogelkundige waarden van het gebied.
Indien een vorm van gebruik in dit gebied significant nadelige effecten heeft op
deze vogelkundige waarden is de Nederlandse regering gehouden passende
maatregelen te treffen. Verder maakt het IJsselmeer deel uit van de
kerngebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het beleid in deze
gebieden is gericht op het veilig stellen en vergroten van de bestaande
natuurwaarden. De nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’3 vermeldt
dat Nederland zal zorgdragen voor een zorgvuldige en effectieve uitvoering van
gemaakte internationale afspraken o.a. in het kader van Vogel-en
Habitatrichtlijn. Dit betekent dat het IJsselmeergebied belangrijk is en steeds
belangrijker wordt als natuurgebied en als zodanig verder zal worden ingericht.
Een aantal natte natuurprojecten is reeds gestart om de habitat te verbeteren.
Onderhavige beleidsnotitie moet ook in dit kader gezien worden.

3

Natuur voor mensen mensen voor natuur
Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw
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4.

Doelstellingen en uitgangspunten

4.1. Doelstellingen
Gelet op het beleidskader (paragraaf 3) zijn de volgende doelstellingen zijn van
toepassing op de visserij op het IJsselmeer:
1. Het doel van een goed visstandbeheer is het verkrijgen van een zo natuurlijk
mogelijk en zichzelf in stand houdende visstand in het IJsselmeer/Markermeer.
Dit houdt onder andere in dat de diversiteit in verhouding is met de
mogelijkheden van het meer en dat de leeftijdsopbouw van de verschillende
soorten in evenwicht is;
2. De visserij moet zodanig worden ingericht dat bevissing geen gevaar vormt
voor het voortbestaan van soorten in het ecosysteem en bovendien het
natuurlijk evenwicht niet verstoort;
3. Soorten in het ecosysteem, die voor hun voedselbehoefte afhankelijk zijn van
vis, zoals vogels, moeten in voldoende mate in deze behoefte kunnen voorzien.
Specifiek voor de nettenvisserij zijn de doelstellingen:
1. De nettenvisserij moet zodanig zijn ingericht dat de leeftijdsopbouw van de
schubvis-soorten in evenwicht is en blijft;
2. De visserij moet zodanig worden ingericht dat bevissing geen gevaar vormt
voor het voortbestaan van schubvis-soorten en de populaties watervogels in
het IJsselmeergebied. Dit geldt met voorrang voor vogels omdat deze in het
kader van de Vogelrichtlijn beschermd moeten worden;
3. De vogelsterfte als gevolg van nettenvisserij op het IJsselmeer moet worden
teruggebracht tot maximaal 1% van de jaarlijkse sterfte van de Nederlandse
winterpopulatie. Dit percentage is ontleend aan het standpunt van de Europese
Commissie over het begrip kleine hoeveelheden in de EG-Vogelrichtlijn. Dit
betekent op basis van de huidige vogelaantallen een maximum van ongeveer
2000 vogelslachtoffers als gevolg van de beroepsvisserij per jaar;
4. Een gezonde en duurzame nettenvisserij op het IJsselmeer met behoud van een
evenwichtige visstand.
4.2. Uitgangspunten
De belangrijkste uitgangspunten voor de verbetering van de visstand en het
terugdringen van de watervogelsterfte zijn:
• verbetering van de visstand met op afzienbare tijd positieve gevolgen voor de
visserij;
• maatregelen dienen een substantiële reductie van de vogelsterfte te
bewerkstelligen;
• maatregelen dienen juridisch en controletechnisch haalbaar te zijn;
• voor de maatregelen dient zo mogelijk maatschappelijk draagvlak (met name
bij de visserijsector en de Natuurbeschermings-organisaties) en;
• vermindering van de administratieve lasten.
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5.

Reeds gerealiseerde reductie en ingezette acties
5.1.

Reductie van gewone netten, wijde netten en technisch
onderzoek
Het RIZA rapport gebruikt de cijfers uit de periode 1978-1990, waarbij een groot
deel van de gegevens is verkregen in de jaren 1979 tot en met 1981. Ten opzichte
van 1996 heeft inmiddels een behoorlijke reductie van de visserij-capaciteit
plaatsgevonden.
In de saneringsregelingen van 1996 en 2000, welke gericht waren op sanering van
aalvistuigen, is een reductie gerealiseerd van 9% van de staande netten door
uitkoop van volledige vergunningen.
Bovendien heeft de PO IJsselmeer vorig jaar (2000) 2 gehele vergunningen uit de
visserij gehaald. Dat heeft een reductie opgeleverd van 2% van de staande netten.
Tevens zijn de vergunningen van alle IJsselmeervissers op voorstel van de PO
IJsselmeer per 1 juni jl., zodanig aangepast dat de zgn. ‘wijde netten’ (netten met
een maaswijdte groter dan 140 mm), die voorheen onbeperkt konden worden
ingezet, zijn ondergebracht bij de gereguleerde staande netten zonder dat het
totaal aantal gereguleerde netten is toegenomen. Hierdoor zijn de wijde netten
als aparte, niet gereguleerde categorie in feite vervallen. Hoewel niet exact kan
worden aangegeven wat de precieze reductie is in aantallen wijde netten, mag
worden aangenomen dat het hier om substantiële hoeveelheden gaat. Het gaat
hier om een geschatte reductie van tussen de 10% en 20% van het totaal
aanwezige netten. Dat betekent dat reeds nu een reductie is gerealiseerd van
tussen de 21% en 31%.
Hoewel dit een behoorlijke reductie is, is dit nog niet voldoende om de sterfte van
watervogels substantieel te reduceren.
In de brief van 17 juli 2001 aan de voorzitter van de PO IJsselmeer kondigde de
staatssecretaris van LNV dan ook aan voornemens te zijn om met een
beleidsnotitie nettenvisserij IJsselmeer te komen. In die brief werd de voorzitter
van de PO IJsselmeer in de gelegenheid gesteld om alsnog met voorstellen te
komen die de watervogelsterfte op het IJsselmeer kunnen terugdringen.
5.2.

Ingewonnen adviezen
Advies RIZA
In het eerdergenoemde rapport adviseert het RIZA de sterfte van de watervogels
terug te brengen door maatregelen op het terrein van gesloten tijden, gesloten
gebieden, reductie van het aantal netten of door een combinatie van hiervoor
genoemde maatregelen.
Daarnaast kan een technische aanpassing van de netten er voor zorgen dat vogels
op tijd worden gealarmeerd doordat ze worden afgeschrikt.
Advies RIVO/LEI
Het RIVO/LEI heeft in 2000 in aanvulling op de vogelsterfte problematiek
geadviseerd over de schubvisstand. Dit advies geeft aan dat bij een
gecombineerde visserij (met netten vervaardigd van zowel monofil als nylon) op
baars en snoekbaars een reductie van de staande netten van 75% van het huidige
niveau nodig is, om te komen tot een optimale oogst.
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Bij een optimale opbrengst uit de visserij is de lengte van baars en snoekbaars
aanzienlijk groter dan in de huidige visserij.
De lengteverdeling van de aangelande vis kan dienen om streefwaarden te
kwantificeren. Voor snoekbaars geldt een streefwaarde van ca. 65-70 cm in de
vangst en voor baars een streefwaarde van ca. 40-45cm.
Bij dit advies heeft het evenwicht tussen ecologie en economie een belangrijke rol
gespeeld.
De verwachting is dat met deze maatregel in enkele jaren een
oogstvermeerdering van 20-40% wordt bereikt. Tevens neemt de
watervogelsterfte in de staande netten hiermee naar verwachting in dezelfde
mate af als de reductie van het aantal netten (75%).
Het LEI geeft aan dat reductie van vistuigen de kosten van de visserij reduceert en
de winstmarges vergroot.
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6.

Toekomstig beleid

6.1. Inleiding
In paragraaf 4.1 (Doelstellingen) werd de doelstelling geformuleerd dat de
vogelsterfte als gevolg van de nettenvisserij op het IJsselmeer moet worden
teruggebracht tot 1% van de jaarlijkse sterfte van de Nederlandse
winterpopulatie. Deze doelstelling noopt tot drastische maatregelen. Men kan
hierbij met name denken aan
een reductie van het aantal netten op de vergunning (goed voor zowel
visstandbeheer als voor de reductie van vogelsterfte),
de sluiting van een aantal vogelconcentratie-gebieden in bepaalde tijden van
het jaar
algehele sluiting van het visseizoen voor langere periode gedurende de
aanwezigheid van grote aantallen vogels op het IJsselmeer.
Echter, inmiddels is gebleken dat de PO IJsselmeer en Vogelbescherming
Nederland bereid zijn om in onderlinge samenwerking een pakket van
maatregelen uit te werken. Zij hebben hiertoe een convenant gesloten. Het
convenant is als bijlage bij deze notitie gevoegd. Het ligt in de verwachting dat de
maatregelen die voortvloeien uit een dergelijk convenant op een behoorlijk
draagvlak mogen rekenen bij de visserij-sector en bij de natuursector. Bovendien
kunnen deze maatregelen tenminste net zo effectief zijn als door de overheid
opgelegde maatregelen. Daarom zal deze beleidsnotitie bij de vaststelling van het
maatregelenpakket rekening houden met de in het convenant tussen PO
IJsselmeer en Vogelbescherming gemaakte afspraken.
6.2. Convenant tussen Vogelbescherming en PO IJsselmeer
Het initiatief van Vogelbescherming Nederland en de PO IJsselmeer om een
convenant te sluiten met als doel de vogelsterfte op het IJsselmeer te reduceren is
een unieke kans om betrokken partijen zelf hun verantwoordelijkheid te laten
nemen. Uitgangspunt is dat deze partijen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering
en de naleving van het convenant.
Met dit convenant wordt gestreefd naar maatregelen welke met ingang van het
nieuwe visseizoen zullen worden ingesteld. De staatssecretaris van LNV zal uit de
zgn. brandstofgelden middelen ter beschikking stellen om een onderzoek uit te
laten voeren door een extern bureau naar de mogelijkheden om o.a. via
technische maatregelen de visserij op het IJsselmeer op een zodanige wijze uit te
voeren dat de bijvangst van vogels minimaal is.
Dit onderzoek zal worden opgezet in overleg tussen PO IJsselmeer,
Vogelbescherming en het Ministerie van LNV. Deze partijen zullen tevens het
onderzoek begeleiden.
Op basis van dit onderzoek en het onderzoek van het RIZA uit 1999, zullen de
partijen met elkaar in overleg treden teneinde een coherent pakket van
maatregelen vast te stellen. Per 1 juni 2002 zullen deze maatregelen worden
ingevoerd. Op 1 juni 2003 zullen de resultaten van de maatregelen worden
geëvalueerd. Hiertoe zal een evaluatie- en monitoringsysteem worden opgezet.
Dit systeem zal de juiste gegevens verstrekken op grond waarvan het
maatregelenpakket - indien nodig - kan worden bijgesteld. Op 1 juni 2004 dient
het doel van deze notitie en van het convenant, nl. een maximale bijvangst van
2000 vogels, te zijn bereikt.
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Als blijk van de positieve grondhouding van het ministerie van LNV ten aanzien
van het convenant is het Ministerie bereid om een substantiële bijdrage te
leveren.
De positieve grondhouding ten aanzien van het convenant laat onverlet dat het
ministerie van LNV de voortgang en de ontwikkelingen rond het convenant
kritisch zal volgen en daarbij zal zijn betrokken. Het convenant is een initiatief van
en wordt gesloten tussen de PO IJsselmeer en Vogelbescherming. De Staat is
daarbij geen partij. Gelet op de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris voor
zowel de kwaliteit en de resultaten van het visstandbeheer op het IJsselmeer,
alsmede voor de implementatie en uitvoering van de verplichtingen die
voortvloeien uit de Vogelrichtlijn, zal zij wel de nadere voorwaarden formuleren
waaraan de uitvoering van het convenant moet voldoen. Deze voorwaarden
zullen betrekking hebben op de financiële kaders, het tijdpad, de monitoring van
de uitvoering en van de naleving van het convenant. Voornoemde
verantwoordelijkheid heeft zowel betrekking op het te bereiken eindresultaat als
de wijze waarop dit eindresultaat wordt bereikt.
Zou uit de monitoring (vanaf 2002) en evaluatie (vanaf 2003) van de maatregelen
en van de vogelsterfte blijken dat het convenant faalt dan zal de Staatssecretaris
van LNV haar eigen verantwoordelijkheid nemen. Deze beleidsnotitie zal
daarvoor het kader vormen. Gedacht kan worden aan een verdere verlaging van
de visserijcapaciteit, de sluiting van vogelconcentratie gebieden in het
winterseizoen voor de visserij en algemene sluiting van de visserij voor een nader
te bepalen periode.
6.3. Vermindering van aantal netten en administratieve lasten
Het convenant tussen Vogelbescherming en de PO IJsselmeer heeft als
belangrijkste invalshoek de reductie van de vogelsterfte. Het is denkbaar dat in
dat kader maatregelen zullen worden genomen om de visstand te verbeteren.
Echter, de staatssecretaris van LNV wil haar verantwoordelijkheid voor het
visstandbeheer reeds nu inhoud geven. Daarom zal als eerste stap het
onderscheid vervallen tussen monofil en nylon netten zoals dat nu bij de
vergunning-verlening wordt gehanteerd. Deze maatregel zal per 1 juni 2002 (start
nieuw visseizoen) in de vergunningen worden doorgevoerd. Dit betekent dat
vanaf die datum het aantal netten op de vergunningen zowel betrekking heeft op
monofil netten als op nylon netten. Voor de visserijsector zal het wegvallen van
het onderscheid in de uitoefening van de visserij voordelig uitpakken. Immers, de
vissers hoeven geen certificaten meer aan te vragen en deze aanvragen zullen
niet langer geadministreerd hoeven te worden in het vergunningenbestand.
Daarnaast vist zoals eerder gemeld, het merendeel van de vissers reeds met
monofil en is het ook nu niet toegestaan om de verschillende netsoorten tegelijk
in het water te hebben.
De staatssecretaris van LNV ziet hierin de mogelijkheid om de administratieve
lasten te verlichten die het huidige systeem van nettenvisserij met zich
meebrengt.
Een tweede stap, eveneens in te voeren per 1 juni 2002, betreft het aantal netten
op de vergunning. Op dit moment hebben de meeste IJsselmeer-vissers 60
monofil en 80 nylon netten op de vergunning staan. Bij afgifte van de vergunning
voor 2002/2003 zal het aantal netten op de vergunning worden teruggebracht
naar 50 netten per vergunning met een maaswijdte groter dan 101 mm (of een
evenredig aantal in het geval dat de vergunning recht geeft op een afwijkend
aantal van 60 monofil/80 nylon).
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Tenslotte zal worden bezien of het mogelijk is bij de vergunningverlening
voorwaarden te stellen ten aanzien van het gebruik van het vistuig. Dat wil
zeggen dat de vergunning zou komen te vervallen indien gedurende een
bepaalde periode geen gebruik wordt gemaakt van het recht om te vissen.
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7.

Financiering

Zoals reeds werd vermeld in paragraaf 6.2 (Convenant tussen Vogelbescherming
en PO IJsselmeer) zal de staatssecretaris van LNV uit de zgn. gasoliegelden de
middelen ter beschikking stellen om het onderzoek mogelijk te maken op grond
waarvan maatregelen kunnen worden vastgesteld.
Daarnaast zullen middelen ter beschikking worden gesteld om substantiële
inkomensverliezen van de IJsselmeervissers te compenseren. Op het moment van
publicatie van deze beleidsnotitie kan nog niet worden vastgesteld hoe groot de
omvang van het eventuele inkomensverlies is. Bovendien zal eventuele
compensatie aan de Europese Commissie worden aangemeld in het kader van de
al dan niet geoorloofde staatssteun. Daarom zal een definitief besluit over
eventuele compensatie pas kunnen worden genomen na vaststelling van de
maatregelen en de doorrekening daarvan.
Ook over de opzet van een evaluatie- en monitoringsysteem zullen tussen de
partijen afspraken worden gemaakt.
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9.

Begrippenlijst

privaatrechtelijke vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 21, tweede lid,
onderdeel a, van de Visserijwet 1963, geldend
voor de visserij in het IJsselmeer; De staat is
rechthebbende op het visrecht van het IJsselmeer.
Met deze vergunning verleent de Staat
toestemming om onder voorwaarden te vissen op
het IJsselmeer.
publiekrechtelijke vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 8 van het
Reglement voor de Binnenvisserij 1985. De
IJsselmeervisser wordt onder voorwaarden
toestemming gegeven de visserij op het
IJsselmeer uit te oefenen.
Staand net:

vistuig bestaande uit een van drijvers voorziene
bovenpees en een verzwaarde onderpees met
daartussen één of meerwandig netwerk, hetwelk
noch door de stroom noch door enigerlei
trekkracht wordt voortbewogen.

merkje:

merkteken horende bij de vergunning welke
wordt bevestigd aan het vistuig.

PO- IJsselmeer:

Coöperatieve Producentenorganisatie
Nederlandse Vissersbond IJsselmeer U.A.

Vogelbescherming:

Vogelbescherming Nederland

Jaarvergunninghouder:

een visser die beschikt over zowel de
publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke
vergunning om te mogen vissen in het
IJsselmeer.

Seizoensvergunninghouder:

visser met een huurovereenkomst voor de
Randmeren die op het IJsselmeer slechts de
nettenvisserij mag uitoefenen in de periode 1
oktober t/m 15 maart .

RIZA:

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling

RIVO:

Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek B.V.

LEI:

Landbouw Economisch Instituut
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