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1. INLEIDING
Inleiding
Vissers zijn geboren jagers. Week na week zoeken zij met hun kotters de
visbestekken af die op grond van kennis, ervaring en overlevering de beste kansen geven op het behalen van een aardige besomming. Aan de hand van met
de computer gemaakte kaarten wordt trek na trek gemaakt. Elkeen probeert zijn
deel op te vissen uit de gemeenschappelijke weide van de Noordzee. Dat is
een hoogst individuele activiteit waarbij pottekijkers in de vorm van collegavissers of controle-ambtenaren niet welkom zijn. ledere visser heeft zijn eigen
aanpak en wenst daarin niet betutteld te worden door de overheid of door zijn
eigen organisatie. Hij ziet bovendien dat de tong dikker ligt dan de biologen
hem willen laten geloven. Zodra de kotter de haven verlaten heeft gaat de bemanning, de schipper en zijn maten, voor een zo hoog mogelijke weekbesomming op pad. En vergeet al het andere
De overheid heeft een eigen taak. Zij wil de biologische rijkdommen van
de zee instandhouden. Maar ook het duurzaam en evenwichtig exploiteren
onder verantwoorde economische en sociale omstandigheden mogelijk maken. Zij beperkt zich niet tot het simpelweg laten overleven van vissoorten, het
voorkomen dat door een te intensieve bevissing een visbestand wordt uitgeroeid. Ook het bevorderen van een evenwichtige exploitatie rekent zij tot
haar taak. De voorraad vis mag dus niet in één keer worden opgevist maar
wordt verdeeld over de jaren. Onder het motto "bewaar wat vis voor latere jaren" worden elk jaar in Brussel quota vastgesteld. Er mag minder worden gevist dan fysiek op dat moment mogelijk is. De overheid wil dat de vissers zich
inhouden om over een paar jaar nog economisch te kunnen vissen.
Bovenstaande visies op de visserij botsen. De vissers ervaren dat er soms
meer vis in de zee is dan de overheid hun toestaat te vissen. De overheid spant
zich erg in om het economisch voortbestaan van de sector op lange termijn
veilig te stellen. Beperkte TAC's en quota moeten de visserij dwingen tot een
spreiding. Eigenlijk neemt de overheid zo de verantwoordelijkheid voor de
continuïteit van de bedrijfstak voor een deel over van de vissers, uitlevert
spanningen op. Dat is in de afgelopen jaren gebleken. Het draagvlak voor de
regels van de overheid bij de vissers is niet je dat.
In deze nota wordt een weg aangeduid om de verantwoordelijkheid zoveel
mogelijk te leggen waar deze thuishoort. De continuiteit van de sector op langere termijn is in de eerste plaats een zorg van de sector zelf. Dit uiteraard binnen het kader van de EG-regelgeving. Vissers zijn zelf verantwoordelijk voor
het voortbestaan van hun onderneming. En daarmee ook voor het beheer van
de visbestanden. In deze visie is geen plaats voor een economisch getint visstandsbeheer door de Europese overheid. De EG heeft als belangrijkste taak
het bewaken van de biologisch gewenste minimumomvang van de bestanden.
En moet zorgen voor een verantwoorde opbouw van deze bestanden in de verschillende jaarklassen. Zolang aan deze twee voorwaarden is voldaan kan een
meer flexibel TAC's- en quotabeleid worden gevoerd. Dit is een andere lijn dan
het geldende EG-beleid. De inzet van Nederland in het debat over de herziening van het EG-beleid is gericht op het beperken van het instandhoudingsbeleid tot deze meer biologisch gerichte doelstellingen. Dat wil zeggen het
voorkomen dat bepaalde bestanden beneden het aanvaardbare minimum komen.
Tot zover het zeevisserijbeleid. Er is echter meer, namelijk het beleid in de
kustwateren. Hier spelen andere problemen. Het gaat daarbij om de Waddenzee, de Ooster- en Westerschelde, de Eems/Dollard. Voor de visserij in deze
wateren heeft Nederland een grotere ruimte om zelf het kader aan te geven en
maatregelen te nemen. Dit in vergelijking met het grotendeels door Brussel bepaalde beleid op de Noordzee. In de kustwateren worden beperkingen opgelegd aan de vissers door het toepassen van vergunningenstelsels. De beper-

king van de visserij is veelal nodig voor de bescherming van de locale visbestanden. Maar meer nog speelt de laatste jaren het voorkomen dat de aanwezige natuurwaarden verder achteruitgaan. Er is een intensieve discussie over
de verenigbaarheid van bepaalde visserijvormen met het behoud van natuurwaarden. Deze discussie wordt door beide partijen, de vissers en de natuurbeschermers, vaak uiterst emotioneel gevoerd. In de nota wordt getracht de
problematiek op rationele wijze te benaderen en tot een zakelijke afweging te
komen. Visserij grijpt in in het ecosysteem. De mate van ingrijpen moet zodanig
worden beperkt dat de duurzaamheid van het watersysteem veilig blijft gesteld.
In het middelpunt van de belangstelling staat hierbij de visserij op kokkelsen
de mosselzaadvisserij. Deze vormen van visserij hebben schadelijke gevolgen
voor de ontwikkeling van waardevolle biotopen. Oude mosselbanken, zeegrasvelden en kokkelbanken zijn er haast niet meer. Daarom wordt voorgesteld om
een deel van de Waddenzee en de Oosterschelde te sluiten voor de visserij.
Dit is een nadere uitwerking van de afspraken van de Waddenzeeconferentie
van 1991 te Esbjerg.
De overheid verhuurt traditioneel in de kustwateren percelen aan oesteren mosselkwekers. Het uitgeven en beheren van de in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Grevelingen gelegen schelpdiergronden is een vorm van
pachtbeleid. De overheid treedt op als een soort verpachter en moet zaken regelen als de huurprijs, de toewijzing van percelen, e.d. Het op dit moment geldende toewijzingsbeleid is een interimbeleid. Zowel in de oester- als in de
mosselsector zal dit interimbeleid worden afgerond. De uitgegeven oesterpercelen worden ingenomen en herverdeeld. Voor de mosselpercelen zal de schade worden vastgesteld die kwekers hebben ondervonden van de Deltawerken.
Dit kan effect hebben op de uiteindelijke toewijzing van percelen. Er wordt een
nieuw uitgiftebeleid voorgesteld dat zal gelden na afronding van de interimperiode.
De betekenis van de visserij voor de Nederlandse economie kan worden geschetst aan de hand van enkele kengetallen. Het aantal kotters in ons land is
tamelijk klein, namelijk een kleine 600. De vloot is de afgelopen jaren wel sterk
gemoderniseerd en zet per jaar voor circa 1 miljard gulden vis aan land. Een
belangrijk verlengstuk van de vloot is de handel en de verwerkende industrie.
Deze zorgen voor het tot waarde brengen van de aangevoerde vis door verwerking van verse vis tot visprodukten en het bewerken van de afzetmarkten.
Naast vis van eigen vloot wordt ook een flinke hoeveelheid ingevoerde vis in
Nederland verwerkt. Veel vis wordt geëxporteerd. De exportwaarde bedroeg
in 1991 circa 2,5 miljard gulden met als belangrijkste exportbestemmingen Italië, Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland en België. Niet onvermeld mag
blijven de rol van de visafslagen bij de eerste vermarkting van de aangelande
vis. Nagenoeg alle vis wordt via de 12 visafslagen verkocht aan de handel of
de verwerkende industrie. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 850 miljoen
gulden. Tenslotte de werkgelegenheid in de visserijsector. Het gaat om ruim
15.000 mensjaren waarvan 3.000 betrekking hebben op de vloot. De rest is
werkzaam in de verwerkende industrie, de handel en de toeleverende sectoren.
Deze nota is gebouwd rondom twee centrale thema's. Het eerste is de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de visserijsector en de overheid. Het
tweede centrale thema van de nota is de gewijzigde verhouding tussen visserij
en natuur. Deze nota is daarom tevens een uitwerking van de eerder uitgebrachte regeringsnota's waarbij ook het aquatisch systeem aan de orde was.
Bedoeld worden onder andere de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening,
de Derde Nota Waterhuishouding en het Natuurbeleidsplan.
Controle en handhaving van de regels is in de visserij een teer punt. De AID
heeft een uiterst moeilijke taak. Gebleken is dat zelfs de stelselmatige controle
van de aanlandingen niet waterdicht te krijgen is. De controleurs voeren een
permanente strijd tegen de inventiviteit van vissers bij de ontduiking van de
regels. De grenzen van de aanlandingscontrole zijn bereikt. Een nog zwaardere

inzet van de AID is niet reëel. Controle en handhaving is sluitstuk van het visserijbeleid. Daarbij blijkt of het vastgestelde beleid gedragen wordt door de
vissers of niet. Het beleid is aan aanpassing toe. Een flexibelere vaststelling van
de TAC's is een van de mogelijke verbeteringen. Het is zinloos om per vissoort
tot op de ton nauwkeurig te bepalen wat uit de zee mag worden opgevist. De
biologen geven adviezen met een zekere marge. Een andere verbetering is het
betrekken van de vissers bij het beheer van de quota. Als vissers zelf komen
met een effectief beheersbeleid, is een groot aantal gedetailleerde overheidsregels overbodig. In samenspraak met de sector kan de overheid bepaalde beheerstaken overdragen. Inde Stuurgroep Biesheuvel is door de sector en de
overheid gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden hiervoor. Eigen verantwoordelijkheid dragen betekent ook dat men consequent moet zijn. Als zich
problemen voordoen, moet de sector niet onmiddellijk naar de overheid lopen
met het verzoek het roer weer over te nemen.
Jarenlang is gesteld dat sanering van de vloot de oplossing van het visserijprobleem is. Een kleinere vloot is beter afgestemd op de door de EG vastgestelde quota. Nederland heeft een aanzienlijke inspanning gedaan om met
behulp van premie's vaartuigen uit de vaart te nemen. Sinds 1988 is in totaal
circa 100.000 pk aan capaciteit gesaneerd. Tegelijkertijd is echter de vloot door
nieuwbouw sterk gemoderniseerd. Onze vloot is technisch veel beter dan vijf
jaar geleden. Eigenlijk kan alleen effectief worden gesaneerd meteen gelijktijdige investeringsstop. Een totaal verbod om nieuwe vaartuigen te bouwen gaat
bestuurlijk zeer ver. Daarom is in 1985 gekozen voor een iets andere regeling,
namelijk de licentieregeling. Elk vaartuig dat op gequoteerde vis vist moet een
licentie hebben. Nieuwbouw is alleen mogelijk op de bestaande licentie van
de visser of door aankoop van de licentie van een ander. Er is een ring rond
de vloot gelegd, want nieuwe licenties worden niet uitgegeven. Alleen het bestaande reservoir aan licenties kan worden gebruikt. In 1 985 was er sprake van
een overgangsprobleem. Vissers hadden al een nieuw vaartuig bij de werf besteld. Ook zij hebben een licentie gekregen. Het was een juridische verplichting. Het ging om een capaciteit in aantocht van circa 150.000 pk. Op een vloot
van circa 530.000 pk is dit veel. Een groot deel van deze papieren licenties zijn
later omgezet in varende schepen. Daardoor is de vlootcapaciteit minder afgenomen dan de saneringscijfers suggereren.
De bestaande vloot heeft technisch meer capaciteit dan nodig is voor het
opvissen van de quota. Er is dus sprake van onderbenutting van de capaciteit.
Niettemin boeken vissers goede economische resultaten. Zelfs met een niet
voor de volle 100% gebruikt schip valt een goed inkomen te verdienen. Uiteraard heeft dit ook te maken met de lage olieprijs en de hoge visprijzen. Sanering leidt tot een betere benutting van de vloot. Schepen liggen minder voor
de kant. Daardoor zullen de economische resultaten per schip verbeteren. De
inkomens in de visserij zullen verder stijgen. En dat dankzij de door de overheid
gestimuleerde verkleining van de vloot. In deze nota wordt gekozen voorde
volgende benadering. De sanering van de vloot zal worden voortgezet. Een afweging tussen vrijwillige en verplichte sanering is gemaakt op basis van het
rapport van de Commissie Mok inzake de verplichte sanering. Daarbij is gekozen voor een combinatie van fysieke sanering op basis van vrijwilligheid en de
nationale zeedagenregeling. Deze benadering is echter afhankelijk gemaakt
van het succes van de implementatie van de voorstellen van de Stuurgroep
Biesheuvel. Indien deze voorstellen, die beogen de vissers via onderlinge
samenwerking tot een verantwoord beheer en benutting van hun vangstrechten aan te zetten, mislukken zal alleen de weg van fysieke sanering overblijven.
Daarbij zullen de voorstellen van de Commissie onderzoek verplichte sanering
worden ingezet.
In de Structuurnota Zee- en kustvisserij is het beleid uitgezet dat de overheid met betrekking tot de visserij tot het jaar 2003 wil voeren. Over dat beleid
heeft aan de hand van het in april 1992 uitgebrachte beleidsvoornemen een
brede gedachtenwisseling plaatsgevonden. Opmerkingen die daaruit zijn
voortgekomen zijn in deze regeringsbeslissing verwerkt.

Uit de adviesronde is gebleken dat ervoor het beleid voor de visserij in brede kring, ook buiten de sector, aandacht is. Om deze reden zijn behalve deze
nota een brochure met de hoofdlijnen, de "kernpunten", gemaakt en een geïllustreerde brochure voor het geïnteresseerde publiek. Deze nota en/of de
"kernpunten" zijn actief verspreid onderde belanghebbenden bij het visserijbeleid: het visserijbedrijfsleven, provinciale en gemeentelijke overheden,
waterbeheerders en natuur- en milieu-organisatie. Voor overleg met de Tweede en Eerste Kamer is de regeringsbeslissing, samen meteen overzicht van adviezen en reacties, aan het parlement aangeboden. Het Nederlandse beleid
voor de visserij maakt deel uit van het internationale (EG)beleid. Daarom zal
een Engelse vertaling van de belangrijkste delen van de Structuurnota verschijnen en komen verkorte versies in diverse talen beschikbaar. Over de inhoud van het beleid zal intensief overleg met de doelgroepen worden gevoerd.
Het gaat er immers om voor de maatregelen waartoe besloten is een breed
draagvlak te verkrijgen. Dit overleg zal, wanneer nodig, worden ondersteund
met schriftelijke en audio-visuele hulpmiddelen.

2. HUIDIG BELEID EN ONTWIKKELINGEN
2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het bestaande beleid in de zee- en kustvisserij beschreven waarbij de nadruk ligt op de ontwikkelingen die zich de afgelopen
jaren hebben voorgedaan. Bij deze inventarisatie van het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen het zeevisserijbeleid en het kustvisserijbeleid.
In paragraaf 2.2.3. wordt afzonderlijk aandacht geschonken aan de visserij
in de kustwateren en de schelpdiercultures. Daarnaast zijn afzonderlijke paragrafen gewijd aan de analyse van de visstand, de ontwikkelingen betreffende
natuur en milieu, het kwaliteitsbeleid en onderwijs en onderzoek. Hoofdstuk
2 moet worden beschouwd als een opmaat voor de analyse van de knelpunten
in het beleid en het formuleren van de toekomstige beleidslijnen zoals deze
worden uiteengezet in hoofdstuk 4.
2.2. Ontwikkelingen in het beleid
2.2.1. Visserijbeleid EG
Het beleid voor de Nederlandse zeevisserij wordt in belangrijke mate bepaald door het EG-visserijbeleid. Dit Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)
is gebaseerd op de artikelen 38 tot en met 47 van het Verdrag van Rome
(1957). In de eerste decennia na de sluiting van dat Verdrag beperkte het
EG-beleid zich tot markt- en structuuraangelegenheden. Een instandhoudingsbeleid gericht op de duurzame exploitatie van de visbestanden ontbrak
op Europees niveau.
De ontwikkelingvan een nieuw VN-zeerecht in het midden van de jaren
zeventig, waarin de mogelijkheid was opgenomen de visserijzone voor de kust
van een land uit te breiden van 12 tot maximaal 200 zeemijl, noodzaakte tot
aanpassingen van het beleid. Ook de EG-landen breidden hun visserijzones uit
tot 200-mijl. Daarmee ontstond de behoefte aan een intern EG-beleid om de
visserij-activiteiten van de lidstaten te reguleren. De vergroting van de visserijzone bracht met zich mee dat een oplossing moest worden gevonden voor
de toegang van de vissers tot de traditionele visgronden. Deze toegang tot de
visserij kon het best op communautair niveau worden geregeld door het toepassen van een verdeelmechanisme op de gemeenschappelijke visbestanden.
Het in 1983 ingevoerde visserijbeleid is zowel gericht op de verdeling van de
bestanden over lidstaten als op de instandhouding van de visbestanden. Ook
was er behoefte aan een gemeenschappelijk extern beleid, dat bepaalde wat
de visserijmogelijkheden van EG-vissers in derde landen en internationale wateren zouden zijn en omgekeerd wat de visserijmogelijkheden van derde landen in de EG-zone zouden zijn.
Centraal stond het instandhoudingsbeleid waarmee de visserij-activiteiten
van de lidstaten werden gereguleerd. De belangrijkste instrumenten van dit beleid vormen de TAC's en quota en technische maatregelen.
In deze paragraaf zal het EG-beleid worden toegelicht aan de hand van de
volgende vierdeling:
-

instandhoudingsbeleid;
structuurbeleid;
marktbeleid;
extern beleid.

De Europese Commissie heeft in december 1991 een verslag gepresenteerd
naar aanleiding van de ervaringen met het visserijbeleid sinds 1983. Dit met
het oog op herziening van dat beleid per 1 januari 1993.
Het instandhoudingsbeleid van de EG
Sindsjanuari 1983 kent de EG een instandhoudingsbeleid, vastgelegd in

EG-verordening 170/83. De doelstellingen van dit beleid zijn de bescherming
van de visgronden, de instandhouding van de biologische rijkdommen van de
zee en een duurzame en evenwichtige exploitatie van deze rijkdommen onder
verantwoorde economische en sociale omstandigheden. Daartoe houdt dit beleid onder andere een verdeling in van de visrechten in de communautaire wateren over de lidstaten. Het instandhouden van visbestanden is een hoofddoelstelling van het beleid. De EG-verordening geeft daar een invulling aan via het
TAC's en quotasysteem en via technische maatregelen.
Echter, het instandhoudingsbeleid van de EG gaat verder dan het veiligstellen van het duurzaam voortbestaan van de visbestanden. Het beoogt eveneens
te komen tot een evenwichtige en duurzame exploitatie van de visbestanden
door de visserijsector. De jaarlijkse vangsthoeveelheden worden op grond van
deze doelstelling zodanig vastgesteld dat de bestanden in principe naar een
omvang groeien waarbij de opbrengsten op lange termijn het hoogst zijn.
Daarmede heeft het huidige TAC's en quotabeleid een duidelijk sociaaleconomische grondslag.
TAC's en quota
De totale hoeveelheid welke aan een bestand van een bepaalde vissoort in
een bepaald gebied mag worden onttrokken, wordt de Total Allowable Catch,
kortweg TAC, genoemd. TAC's worden telkens voor één kalenderjaar vastgesteld. De vaststelling van TAC's vindt plaats op basis van wetenschappelijke
adviezen afkomstig van de International Council for Exploration of the Sea
(ICES). TAC's worden vastgesteld door de Raad van Visserijministers.
In de meeste gevallen wordteen TAC verdeeld in nationale quota. Deze verdeling in quota vindt plaats op grond van een door de Raad in 1983 vastgestelde verdeelsleutel. De verdeelsleutel is onder andere gebaseerd op de traditionele visserij-activiteiten van de Lidstaten gedurende de periode 1973/1 978.
De verdeelsleutel en de wijze waarop deze tot stand is gekomen staan bekend
als het beginsel van "de relatieve stabiliteit". Het TAC's en quotasysteem is dus
naast een beheersysteem een verdeelmechanisme tussen de lid-staten.
Wanneer TAC's niet worden verdeeld betekent dit dat de visserij op deze
soort voor alle EG-lidstaten is opengesteld totdat de in de TAC aangegeven
hoeveelheid is opgevist. In dat deel van de EG-wateren waar vooreen bepaalde vissoort geen TAC wordt vastgesteld, is de visserij op de betreffende vissoort voor alle Lidstaten volledig vrij. Elke Lidstaat heeft de mogelijkheid de
hem toegekende quota geheel of gedeeltelijk te ruilen met andere Lidstaten.
De vangstrechten van Nederland zijn vermeld in bijlage 1.
12-mijlszone
De 12-mijlszone heeft in het EG-beleid een specifieke plaats. De Lidstaten
hebben in deze zone in beginsel hun territoriale rechten. Dit betekent dat in
principe alleen de "eigen" vaartuigen van een Lidstaat binnen dit gebied mogen vissen. In het kader van de communautair vastgestelde toegangsbepalingen is het evenwel toegestaan dat de communautaire vaartuigen in eikaars
12-mijlszone vissen. De voorwaarden waaronder dit mogelijk is zijn gedetailleerd geregeld in de eerder genoemde EG-verordening 170/83.
Grote delen van de 12-mijlszone zijn belangrijk als paaigebied en kinderkamer voor vele vissoorten. Door de nabijheid en de visrijkdom is de 12-mijlszone
voor vissers een aantrekkelijke visgrond, hetgeen regulering van de visserijdruk
noodzakelijk maakt. Vaartuigen groter dan 8 meter die op een aparte communautaire lijst staan mogen in de 12-mijlszone vissen met de boomkor. Deze lijst
is samengesteld op basis van historische visserij-activiteiten en heefteen beperkt aantal plaatsen. Uitbreiding van deze lijst is op grond van het huidige
beleid niet mogelijk. Voorts zijn voor schepen op deze lijst specifieke technische voorschriften van kracht, zoals de beperking van het motorvermogen tot
221 kW (300 pk).

10

Technische maatregelen
Doormiddel van de EG-verordening technische maatregelen is een aantal
voor de visserij belangrijke beperkingen opgelegd, zoals minimummaaswijdten, minimummaten, gesloten tijden en gebieden en beperkingen voor bepaalde visserijmethoden. Het systeem van technische maatregelen heeft vooral tot
doel de jonge, nog ondermaatse vis te beschermen. Deze maatregelen worden
aangepast, wanneer de ontwikkeling van de visbestanden of van de vloot daar
aanleiding toegeeft.
Structuurbeleid
Sinds 1970 wordt een EG-visserijstructuurbeleid gevoerd. Op dit moment
is sprake van structuurbeleid voor de aanvoersector, de aquacultuur alsmede
voor de verwerkende industrie. Binnen de gegeven vangstmogelijkheden voor
de in de lidstaten opererende vloot tracht het structuurbeleid een aantal ontwikkelingen te stimuleren. Enerzijds zijn deze erop gericht op lange termijn een
structuur met economisch levensvatbare bedrijven te creëren. Daartoe zijn
maatregelen mogelijk voor de nieuwbouw en modernisering van de vloot alsmede voor verbetering van de infrastructuur (havens). Daarnaast wordt het uit
de vaart nemen van schepen financieel ondersteund (sanering). Ook tracht
men de gevolgen van de beperking van de vangstmogelijkheden binnen de EG
op te vangen, bijvoorbeeld door experimentele visserij-projecten te ondersteunen. Deze projecten zijn gericht op nieuwe vissoorten of visgronden buiten de
EG-wateren. Verder beoogt het beleid de condities voor verwerking en afzet
van visserijprodukten te verbeteren. Dit laatste geschiedt door het subsidiëren
van investeringen die passen binnen het kader van een meerjarig communautair vastgesteld programma.
Marktbeleid
Op communautair niveau wordt sinds 1970 gestreefd naar het bevorderen
van de stabiliteit van de markt. Sinds 1981 is een gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector visserijprodukten tot stand gebracht. Deze
regelt het invoerregime voor visprodukten uit derde landen, interventiemogelijkheden in de markt en het tot stand brengen van uniforme handelsklassen.
De producentenorganisaties, dit zijn organisaties waarbij vissers zich op
vrijwillige basis kunnen aansluiten, vervullen in het marktbeleid een centrale
rol. Het primaire doel van de producentenorganisaties is het bevorderen van
een rationele beoefening van de visserij en een verbetering van de verkoopvoorwaarden voor vis. Onder bepaalde voorwaarden kunnen lidstaten de producentenorganisaties toestemming geven om de voor hun leden geldende regels tijdelijk ook aan niet-aangeslotenen binnen de sector op te leggen (extension de regime). Dit wordt in Nederland niet toegepast.
Meer specifiek vindt de regulering van de markt plaats via het stelsel van
de ophoudprijzen waarbij vis zonodig tegen bepaalde minimumprijzen uit de
markt wordt genomen. In Nederland wordt slechts sporadisch gebruikgemaakt van dit instrument. De vraag naar vis- en visprodukten is groter dan het
aanbod zodat er in het algemeen geen overschotten ontstaan. Ook voor de EG
als geheel geldt dat de markt van vis een aanbodmarkt is waarbij aanzienlijke
hoeveelheden vis moeten worden ingevoerd uit derde landen. De regeling
handelsverkeer met derde landen houdt de instelling van een communautair
douanetarief in voor bepaalde produkten. Daarnaast zijn exportsubsidies en
compenserende heffingen mogelijk.
Extern visserijbeleid
De behoefte aan extern visserijbeleid is in de zeventiger jaren ontstaan, naar
aanleiding van de ontwikkelingvan een nieuw VN-zeerecht ten gevolge waar-
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van 200-mijls-zones zijn afgekondigd. Binnen een door de Raad van Visserijministers vastgesteld mandaat heeft de Europese Commissie onderhandelingen gevoerd met niet EG-lidstaten over de toegang tot de 200-mijls-zones van
derde landen en vice versa. Ook werd de Europese Commissie gemachtigd de
EG te vertegenwoordigen in internationale organisaties. Ten gevolge van deze
onderhandelingen heeft de EG een groot aantal visserij-accoorden gesloten.
Dergelijke overeenkomsten hebben vangstmogelijkheden in de wateren van
derde landen gecreëerd dan wel behouden voor de lidstaten van de EG. Dit
gebeurde via overeenkomsten over wederzijdse visrechten of het toekennen
van een financiële vergoeding voor visrechten in derde landen en door handelsconcessies. Belangrijke accoorden zijn onder andere gesloten met Noorwegen/Zweden (wederzijdse vangstrechten) en Marokko (financiële compensatie).
2.2.2. Nationale uitwerking gemeenschappelijk visserijbeleid.
Het verdelingsvraagstuk
Zoals reeds in de voorgaande paragraaf is uiteengezet zijn de meeste TAC's
door middel van de communautaire verdeelsleutel verdeeld in quota over de
lid-staten. Vervolgens speelt de vraag op welke wijze vissers toegang kunnen
krijgen tot deze nationale quota voor de verschillende vissoorten. Dit verdelingsvraagstuk van de beschikbare vangstmogelijkheden is in Nederland op
verschillende wijze opgelost. Enerzijds is voor tong en schol een stelsel ingevoerd van contingenten waarbij het Nederlands quotum voor deze vissoorten is verdeeld in individuele vangstrechten. Anderzijds is door middel van een
documentensysteem de toegang tot de visserij op rondvis, makreel en haring
beperkt tot bepaalde vissers. Alleen bezitters van deze documenten mogen de
visserij op deze vissoorten uitoefenen zonder dat er sprake is van individuele
vangsthoeveelheden.
De contingenten zijn vrij verhandelbaar. Contingenten kunnen worden
overgedragen aan een of meer ondernemers en kunnen voor het lopende jaar
geheel of gedeeltelijk worden verhuurd. Aan deze transacties zijn bepaalde regels verbonden. In 1990 is er in totaal circa 900 ton tong en 4.300 ton schol
aan contingenten verhandeld. Het aantal huur/verhuur-transacties was in dat
jaar zo'n 600. De gemiddelde koopprijs per kg tongcontingent was de afgelopen jaren f 60,-. Voor scholcontingent was dat f 11,-. De huurprijzen voor tong
en schol waren respectievelijk f 6,- en f 1 , - per kg. De contingenten kunnen
voor maximaal 2 jaar worden gereserveerd indien een ondernemer zijn vaartuig
uit de vaart neemt, bijvoorbeeld via sanering.
Ter bescherming van een specifieke groep kabeljauwvissers zijn in 1981
de kabeljauwdocumenten geïntroduceerd. Voor de vissers die voor een belangrijk deel van de visserij op rondvis afhankelijk zijn, is in 1988 een verdergaand documentensysteem ingevoerd (de rondvisdocumenten). In tegenstelling tot de contingenten geven de rondvisdocumenten niet het recht een bepaalde hoeveelheid kabeljauw of wijting op te vissen, doch geven slechts toegang tot de visserij op deze vissoorten. Er is derhalve een beperkte groep vissers die op deze vissoorten mag vissen. Een te snelle uitputting van de
nationale quota wordt hier voorkomen door een kistenregeling. Via de kistenregeling worden de hoeveelheden te vangen vis per vaartuig per week gelimiteerd.
De rondvisdocumenten zijn niet vrij verhandelbaar. Een document kan
slechts te zamen met het vissersvaartuig waarvoor het is uitgereikt, worden
overgedragen. Hiermee wordt getracht te voorkomen, dat deze documenten
worden geplaatst op schepen die niet specifiek op de rondvisvisserij zijn gericht. Tevens gaat hiervan een remmende werking uit ten aanzien van de economische waarde van het rondvisdocument. Een document kan voor maximaal
2 jaar worden gereserveerd voor een door de ondernemer in de vaart te brengen vervangend vaartuig. Makreel- en haringdocumenten hebben dezelfde
functie als de rondvisdocumenten: zij beperken de toegang tot de betrokken
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visserij. Makreeldocumenten zijn in handen van de grote zeevisserij. Het beheer wordt door deze groep zelf gevoerd. De haringdocumenten worden uitgereikt door het PVV op basis van historische rechten. Ook hier vindt het beheer door het bedrijfsleven zelf plaats.
De vlootcapaciteit
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de vlootcapaciteit in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat de toename van het aantal schepen en het motorvermogen aan het eind van de jaren '80 tot stilstand is gekomen. Om deze ontwikkeling te begrijpen zijn met name de licentieregeling en de saneringsregeling
van belang. In deze paragraaf zal overcapaciteit worden gesproken in de zin
van het totale aantal in de visserij ingezette pk's.
Tabel 2.1. Ontwikkeling van de vloot

Aantal schepen
- kotters
- trawlers
- schelpdierschepen
Motorvermogen (1000 pk)
- kotters
- trawlers
- schelpdierschepen

1972

1977

1982

1987

1990

1991

600
72

495
42
-

567
26
146

611
13
145

533
13
148

494
13
148

259
76
-

325
66
-

450
64
-

581
59
-

544
80
60

521*)
80
60

Bron: LEI/DLO, stand per31 december.
*) Directie Visserijen

Licenties en sanering
De in 1985 ingestelde licentieregeling heeft de omvang van de vloot, die
ingezet kan worden voor de visserij op gequoteerde soorten, volledig afgegrendeld. Dit aldus gecreëerde pk-plafond kan in feite alleen dalen. Bij de
introductie van de licentieregeling is uiteraard de mogelijkheid geboden aan
vissers om voor reeds aangegane investeringsverplichtingen eveneens licenties
aan te vragen. De omvang waarin dat gebeurde bedroeg ca. 150.000 pk. Van
deze 150.000 pk is uiteindelijk ca. 135.000 pk in de vaart gebracht. De groei
van het motorvermogen in de jaren tachtig valt daaruit te verklaren. Geconstateerd kan worden dat na afloop van deze overgangsperiode de licentieregeling
een sluitende ring om de vloot legt.
Licenties zijn vrij verhandelbaar. Wanneer een visser zijn schip verkoopt of
onder de vlag van een derde land brengt, vist hij niet meer op Nederlandse
quota en kan hij zijn licentie verkopen of voor maximaal twee jaar reserveren.
Kiest hij voor het laatste, dan kan hij binnen die periode een ander vaartuig
in de vaart brengen op grond van deze "zwevende" licentie. Licenties hebben
hierdoor een marktwaarde gekregen. Op dit moment is het reservoir aan zwevende licenties circa 40.000 pk. In deze omvang kunnen derhalve schepen in
de vaart worden gebracht voor de visserij op gequoteerde soorten naast de
reeds actieve vloot.
De Nederlandse saneringsregeling is erop gericht de vlootcapaciteit te reduceren via het uit de vaart nemen van vissersvaartuigen. In combinatie met
de licentieregeling, waardoor het totale motorvermogen dat potentieel ingezet
kan worden aan een maximum is gebonden, leidt de saneringsregeling tot een
structurele afname van de potentiële capaciteit in termen van motorvermogen.
Bij sanering wordt de betreffende licentie door de overheid ingetrokken. De
saneringsregeling leidt tot het verminderen van het aantal in omloop zijnde licenties. In de ontwikkeling van de vlootcapaciteit komt dit tot uitdrukking in
een afvlakking en eerste teruggang van de capaciteit aan het eind van de jaren
'80. Een tweede aspect dat de effectiviteit van de sanering bepaalt is de mate
van innovatie. Het motorvermogen is slechts één indicator van de vangstcapa-
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citeit. Het effect van de vlootvernieuwing op de vangstcapaciteit moet niet
worden onderschat. In de afgelopen driejaar is circa een derde van de Nederlandse kottervloot vernieuwd. Deels is dit gebeurd door het benutten van het
reservoir licenties op grond van reeds aangegane investeringsverplichtingen
(de bovengenoemde 150.000 pk). Vooreen ander deel gaat het om vervanging van schepen die werden verkocht bijvoorbeeld aan EG-landen of aan derde landen. Bij verkoop werd de bestaande licentie opnieuw gebruikt of werden
licenties aangekocht om de nieuwbouw mogelijk te maken. In een situatie
waarin het plafond van licenties nog niet echt knellend is, is aankoop van licenties goed mogelijk. De prijsontwikkeling van licenties brengt de relatieve
krapte zeer goed tot uitdrukking.
Gemiddeld ligt deze prijs momenteel rond de f 125,- per pk. Medio 1988
werd een piek van f 500,- per pk bereikt. Dit hing samen met de gewijzigde
definitie van het motorvermogen waardoor binnen een beperkte tijd de vraag
naar pk's plotseling sterk toenam. Bij vervanging van schepen en in geval van
sanering verlaten oudere schepen de vloot. Als algemeen effect leiden sanering
en vervanging derhalve tot een relatieve modernisering van de gehele vloot.
Dit blijkt uit de leeftijdsopbouw van de vaartuigen die in de periode
1988-1990 voor de saneringsregeling zijn aangemeld. (In latere instantie is de
aanvraag voor 18 vaartuigen teruggetrokken).
Tabel 2.2. Leeftijdsopbouw vaartuigen aangemeld voor saneringsregeling 1988-90
bouwjaar

1985 t/m 1990
1980 „ 1984
1975 „ 1979
1970 „ 1974
1970
vóór

totaal

1
10
3
28
52
94

Op grond van de licentieregeling is er momenteel sprake van varende licenties en zwevende licenties, die in reserve zijn bij de reders. Het in de vaart brengen van nieuwbouw-licenties (de genoemde 150.000 pk) is niet langer mogelijk daar de overgangstermijn per 1 januari 1991 is afgelopen. De potentieel
mogelijke vlootcapaciteit kan als volgt worden berekend:
Tabel 2.3. Potentiële vlootcapaciteit in pk's per 31 /12/1991
kotters

trawlers

varende licenties
gereserveerde licenties

521.089
40.500

81.945
6.230

Totaal

561.589

88.175

Bovenstaand cijfer geeft de maximaal mogelijke vlootomvang aan uitgedrukt in pk's.
Meerjarig Oriëntatie Programma
In 1988 is door de Europese Commissie een meerjarig oriëntatieprogramma
vastgesteld (MOP). Hierin is voor de jaren toten met 1991 ondere andere het
door Nederland voorgestelde saneringsprogramma vastgesteld. Dit is een
voortzetting van een eerder MOP dat gold voor de periode 1983-1987. Op basis van dit MOP is door het O. en S-Fonds voor de visserij in 1 988 een saneringsregeling ingevoerd. Deze regeling wordt deels gefinancierd door de EG,
deels door het ministerie van LNVen tot voor kort voor een klein deel door
het visserijbedrijfsleven. De saneringsregeling is ook voor 1992 opengesteld
voor aanvragen. In afwachting van besluitvorming overeen nieuwe MOP
1992-1996 is voor 1992 het oude MOP verlengd door de taakstelling met 2%
te verhogen. In onderstaande tabel worden de resultaten van de Nederlandse
saneringsregeling weergegeven. Hierbij zij aangetekend dat de varende capa-
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citeit niet alleen is gereduceerd door sanering, maar ook door het gebruik van
de zeedagenregeling en de verkorting van de lengte van de boomkor.
De zeedagenregeling beperkt het aantal dagen dat vissers op zee mogen
verblijven en maakt het mogelijk de ingezette capaciteit van de vloot van jaar
tot jaar af te stemmen op de jaarlijks vastgestelde quota. De lengte van de
boomkor bepaalt mede de vangstmogelijkheden van een vaartuig. Door de in
1987 ingevoerde maximale lengte van twee maal twaalf meter is de vlootcapaciteit verminderd. Het effect van beide maatregelen op de capaciteit wordt geschat op circa 61.900 pk. Hierover wordt momenteel nader onderzoek verricht
in samenwerking met de Europese Commissie.
Tabel 2.4. Situatie sanering Nederlandse vloot per 28 oktober 1992 (in pk's).
kottervloot
- varende capaciteit per 1-1-1987
- doelstelling varende capaciteit in MOP per 31-12-1991

598.000
456.000

- overcapaciteit

142.000

- varende capaciteit per 28-10-1992
correctie vloot vissend op niet-gequoteerde soorten

508.414
32.199

- effect zeedagen en boomkorverkorting (13%)

476.215
61.900

- effectief varende capaciteit op gequoteerde vissoorten
per 28-10-1992

414.315

trawlervloot
- varende capaciteit per 1-1-1987
- doelstelling varende capaciteit in MOP per 31-12-1991

78.700
62.800

- overcapaciteit

15.900

- varende capaciteit per 28-10-1992

81.945

Uit de cijferopstelling blijkt de doelstelling van het MOP in de kottersector
te worden gerealiseerd. De trawlervloot vertoont blijvend een overcapaciteit op
grond van bovenstaande cijfers. In paragraaf 4.2.5. wordt aangegeven hoe
deze gegevens moeten worden geïnterpreteerd en hoe het toekomstig beleid
vorm moet krijgen.
Tot slot wordt opgemerkt dat zich in de visserij weliswaar enkele investeringsgolven hebben voorgedaan met betrekking tot de nieuwbouw van vaartuigen, maar dat dit, afgezien van de WIR-premie, de laatste jaren zonder
nieuwbouwsubsidies is gebeurd.
De op grond van het Brusselse structuurbeleid mogelijke EG-nieuwbouwsubsidies zijn in Nederland tot en met 1985 toegepast. Voor 32 vaartuigen is
aan nationale bijdragen 2,7 miljoen gulden en aan EG-bijstand 13,3 miljoen
gulden betaald. In alle gevallen ging het om vervangende nieuwbouw waarbij
het motorvermogen van het vervangende vaartuig nooit hoger was dan van het
oude. Het oude vaartuig diende aan de Nederlandse vloot te worden onttrokken. De vlootcapaciteit is met deze nieuwbouw derhalve niet verhoogd. Wel
is er tot 1991 sprake van het subsidiëren van de modernisering van vaartuigen
gericht op de verbetering van de uitrusting met behulp van nationale en
EG-gelden. De nationale WIR-premie voorde nieuwbouw van vissersvaartuigen is op 15 mei 1987 afgeschaft.
2.2.3. Kustvisserijbeleid
Algemeen
Het kustvisserijbeleid houdt zich bezig met alle vormen van visserij in de
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kustwateren alsmede met de schelpdier- en garnalenvisserij in de visserijzone.
De kustwateren worden onder andere gevormd door de Waddenzee, het Nederlandse gedeelte van de Dollard en de Eems, de Ooster- en de Westerschelde. Daarnaast vallen het Grevelingenmeer (binnenwater) en de Voordelta
onder het beleid inzake de kustvisserij, met name wat betreft de schaal- en
schelpdieren. De Nederlandse visserijzone is dat deel van de Noordzee dat in
het kader van het zeerecht onder Nederlandse jurisdictie valt (200-mijls-zone).
Inde praktijk worden zowel deschelpdiervisserij als de garnalenvisserij in het
deel van de visserijzone dat betrekkelijk dicht onder de kust is gelegen uitgeoefend.
Het kustvisserijbeleid is, in tegenstelling tot het zeevisserijbeleid, voornamelijk nationaal beleid dat is gebaseerd op de Visserijwet. Algemene doelstelling van de Visserijwet is het "bevorderen van een doelmatige bevissing". Op
grond hiervan wordt de visserij in de kustwateren door middel van vergunningen met daaraan verbonden voorwaarden gereguleerd. Belangrijke overwegingen hierbij zijn het visstandsbeheer alsook een regulering van de visserij in relatie tot andere functies, waaronderde natuurfunctie. Per type visserij in de
kustwateren is het beleid neergelegd in beleidsnotities, die zijn vastgesteld na
overleg met de Tweede Kamer.
Samengevat houdt het kustvisserijbeleid zich bezig met de volgende aspecten van de visserij: Het beheer van de visstand; regulering van de visserij in
relatie tot andere funkties, waarvan natuur een belangrijke is; regulering van
de diverse vormen van kustvisserij ten opzichte van elkaar; het uitgeven van
(schelpdier)percelen. De visserij-activiteiten in de kustwateren laten zich in
twee hoofdtypen onderscheiden; te weten de (vrije) visserij en de perceelsgebonden visserij; deze laatste betreft voornamelijk de schelpdierkweek.
Visserij
Voor garnalen- en schelpdieren in de kustwateren geldt dat de visserijdruk
nauwelijks van invloed is op de omvang van de bestanden op lange termijn.
Er is geen aangetoonde stock-recruitment relatie. Wel kan het zo zijn dat de
visserij-intensiteit in enig jaar invloed heeft op de bestandsopbouw van de
soort in daaropvolgende jaren. Vooreen aantal vissoorten (bijvoorbeeld harder) alsook voor kreeft (Oosterschelde) ligt de situatie anders. Van deze soorten bestaan in de kustwateren lokale bestanden met een beperkte aanwas en
een in vergelijking met schelpdieren beperkte reproduktiviteit waardoor het risico dat bestanden beneden een minimumniveau komen zeer reëel is.
De kustvisserij heeft relaties met de binnenvisserij. Vissoorten, die voor de
paai vanuit zee de binnenwateren binnentrekken zoals salmoniden, kunnen
vooral op de intrekplaatsen met verschillende vistuigen worden gevangen. Dit
kan invloed hebben op het herstel van de stand van deze vissoorten inde binnenwateren. De visserij op glasaal voor uitzetting in binnenwateren is op enkele locaties toegestaan.
In het kustvisserijbeleid is in de afgelopen jaren de afweging tussen de belangen van de visserij en de handhaving van natuurwaarden sterk op de voorgrond gekomen. Als gevolg hiervan heeft het beschermen van natuurwaarden
een belangrijke rol gespeeld bij het beperken van het aantal vergunningen voor
het uitoefenen van de visserij. Daarnaast is de visserij in natuurbeschermingsgebieden en in een beperkt aantal onderzoeksgebieden die tot doel hebben de
natuurlijke ontwikkeling te volgen (zgn. ecoplots), aan strenge voorwaarden
gebonden. Bij het verlenen van vergunningen zijn, mede ingegeven door natuuroverwegingen, beperkingen opgenomen inzake de tijdsduur en de plaats
van de visserij. In voor vogels voedselarme jaren zijn extra beperkingen opgelegd aan de visserij (1990-1992).
De Westerschelde en de Eems-Dollard nemen in de kustvisserij een afwijkende positie in. Op basis van het samenwerkingsverband Eems-Dollard
worden momenteel door Nederland geen vergunningen verstrekt voor de
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schelpdiervisserij. Traditioneel beperkt de visserij zich hier tot de garnalenvisserij en de visserij op paling met behulpvan vaste vistuigen. Inde Westerscheide is in beperkte mate sprake van mosselzaad- en kokkelvisserij. De belangstelling voor de kokkelvisserij neemt toe terwijl ook incidenteel op mosselen wordt
gevist. De natuurwaarden in de Westerscheldeen de Eems-Dollard zijn op bepaalde punten vergelijkbaar met de natuurwaarden van de Waddenzee en de
Oosterschelde. In het Beleidsplan Westerschelde wordt een terughoudend beleid voorgestaan met betrekking tot de kokkelvisserij en wordt gepleit voor een
bescherming van het zogenaamde Hoge Platen-complex.
Schelpdiercultures
Doelstelling van het beleid met betrekking tot de schelpdiercultures in de
kustwateren is te komen tot een zodanige uitgifte van percelen, dat gunstige
voorwaarden worden geschapen voor een kwalitatief en kwantitatief goede
produktie. Bij het aanwijzen en aanleggen van de kweekpercelen is de te verwachten geschiktheid en produktiviteit van de lokatie een belangrijke overweging geweest. Voorts wordt rekening gehouden met andere functies zoals natuur, scheepvaart, alsook de visserij. Aan percelen is de bestemming mosselof oesterkweek gegeven. Dit is een historisch gegroeide situatie waarbij de geschiktheid van de percelen een belangrijke overweging is geweest. Bij de toedeling van de percelen is in de eerste plaats rekening gehouden met de belangen van bestaande kwekers. Deze worden, waar mogelijk, in staat gesteld het
bedrijf voort te zetten dan wel te versterken.
De deelsectoren van de visserij
G arna Ien visserij
Het bestaande beleid ten aanzien van de garnalenvisserij is neergelegd in
de notitie "Garnalenvisserij 1988". De garnalenvisserij in de Waddenzee is op
grond van dit beleid tot en met het jaar 2000 beperkt tot 98 vissers. Deze beperking heeft enerzijds tot doel een goede afstemming van de visserij-inspanning op de omvang van het in de Waddenzee aanwezige garnalenbestand te
bewerkstelligen. Anderzijds is rekening gehouden met de natuurfunctie van de
Waddenzee alsook met andere vormen van visserij zoals de schelpdiercultures.
I n de Oosterschelde is de sleepnetvisserij, waarmee slechts voor een beperkt deel op garnalen wordt gevist, sinds 1989 beperkt tot 18 vissers. Deze
hebben op grond van historische rechten een vergunning voor de sleepnetvisserij. In de 12-mijlszone gelden de in EG-kader vastgestelde algemene beperkingen ten aanzien van de visserij-inspanning in deze zone. Het huidige aantal
vergunninghouders voor garnalenvisserij in de visserijzone is 230. Het aantal
Nederlandse vaartuigen dat wordt toegelaten tot de 12-mijlszone betreft op
dit moment 273. Verder zij opgemerkt dat alle vaartuigen die op garnalen vissen verplicht zijn vangstsorteerapparatuur aan boord te hebben waardoor de
bijgevangen jonge platvis zo goed mogelijk wordt gespaard.
Het op verzoek van de betrokkenen wijzigen van de ten naamstelling van
een garnalenvergunning voor de Waddenzee is toegestaan. Een dergelijke vergunning heeft inmiddels een marktwaarde gekregen van 150.000 gulden.
Overdracht van een sleepnetvergunning in de Oosterschelde is niet toegestaan.
Mosselzaadvisserij
In het voor- en najaar wordt de mogelijkheid geboden om gedurende gemiddeld 30 dagen per jaar op de zogenaamde vrije gronden van de kustwateren mosselzaad te vissen. Tot nu toe zijn vergunningen voor de mosselzaadvisserij verleend aan de mosselkwekers die mosselzaad als grondstof gebruiken
voor de kweek van consumptiemosselen.
De periode van openstelling wordt mede op basis van wensen van de sector
vastgesteld met het oog op een doelmatige visserij. In het najaar van 1991 is
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op voorstel van het mosselbedrijfsleven de visserij beperkt tot één vaartuig per
bedrijf. Mosselzaadvisserij is in de eerder genoemde ecoplots niet toegestaan.
Vrije Oestervisserij
Oestervisserij is op de vrije gronden in de Oosterschelde toegestaan aan de
huurders van oesterpercelen alsmede aan een beperkt aantal overige vergunninghouders. In totaal zijn 36 vergunningen uitgegeven aan 30 bedrijven.
Voorts wordt in het Grevelingenmeer op oesters gevist door de huurders van
oesterpercelen.
Kokkelvisserij
Mechanische kokkelvisserij
Het huidige beleid voor de kokkelvisserij is vastgelegd in de notitie "Kokkelvisserij" (1988). Het aantal vergunningen voor de kokkeivisserij in de kustwateren, hetzeegebied en de visserijzone is in beginsel toten met het jaar 2000
vastgelegd. Op grond van de historische situatie is de kokkelvisserij in Waddenzee en Oosterschelde sinds 1974 beperkt tot 36 vaartuigen. Als gevolg van
een uitspraak van de Raad van State in 1992 is dit aantal thans 37.
Enerzijds werd een beperking van het aantal vaartuigen noodzakelijk geacht
vanuit natuuroverwegingen. Anderzijds speelde hierbij ook de aanvoer van
kokkels in relatie tot de afzetmogelijkheden van de sector. Als visstandbeheersmaatregel is bovendien een aantal technische voorschriften van kracht. Dit om
de vangst van kleine kokkels te voorkomen. Tenslotte is de periode van openstelling van de visserij beperkt tot gemiddeld 50 dagen per jaar. Uit het oogpunt van een efficiënte visserij op marktwaardige kokkels en uit natuurbeschermingsoverwegingen (geen visserij in de zoogperiode van de zeehonden) is dit noodzakelijk.
In de visserijzone is de kokkelvisserij opengesteld voor de 37 eerdergenoemde en 8 additionele vaartuigen. Deze beperking was ingegeven door
onzekerheden ten aanzien van de invloed van de kokkelvisserij in de visserijzone op de kokkelbestanden in de Waddenzee en de Oosterschelde. Op de
Westerschelde is de kokkelvisserij qua aantal vaartuigen niet beperkt.
De overdracht van vergunningen voor de mechanische kokkelvisserij is toegestaan. De vergunningen voor de kustwateren hadden de afgelopen jaren een
gemiddelde waarde van naar schatting 1 miljoen gulden per stuk.
Handkokkelvisserij
De handkokkelvisserij werd tot 1989 niet beperkt. Vergunningen werden
op aanvraag verstrekt. In 1988 was het aantal aanvragen opgelopen tot 350.
Vanuit natuuroverwegingen en met name vanwege de verstoring van de fauna
op droogvallende platen in de kustwateren werd een drastische reductie van
het aantal handkokkelaars noodzakelijk geacht. Derhalve is in 1989 de uitgifte
van vergunningen beperkt tot diegenen die deze vorm van visserij reeds een
aantal jaren beroepsmatig beoefenden. Dit beleid is vastgelegd tot het jaar
2000. Het aantal handkokkelvissers bedraagt momenteel 84. De vergunningen
zijn niet overdraagbaar, daar het streven erop is gericht het aantal vergunningen verder te laten afnemen.
Overig
Naast de hiervoor genoemde specifieke vormen van visserij op schaal- en
schelpdieren wordt in de kustgebieden ook op andere soorten gevist met
sleepnetten en met vaste vistuigen. Voor de sleepnetvisserij in de Waddenzee
gelden alleen de beperkingen ten aanzien van garnalen en de gequoteerde vissoorten. Sleepnetvisserij in de Oosterschelde is zoals gezegd zeer beperkt toegestaan. De visserij met vaste vistuigen in de kustwateren gebeurt zowel be-
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roepsmatig als niet-beroepsmatig. Voor beide is een vergunningenstelsel van
kracht. Voor bepaalde vistuigen is de aard en omvang van het toegestane vistuig beperkt. Het aantal vergunningen is niet beperkten is de laatste jaren sterk
toegenomen. Opgrond van deze stijging is de uitgifte van nieuwe vergunningen met ingang van 1 juli 1991 opgeschort. De vergunningen voor vaste vistuigen die na 1 juli 1989 zijn verleend zijn niet-overdraagbaar.
De deelsectoren van de schelpdierencultures
Mosselcultures
Het huidige beleid voor de uitgifte van mosselpercelen is neergelegd in de
notitie "Uitgiftebeleid Mosselpercelen" (1988). Het uitgiftebeleid is in de afgelopen decennia beïnvloed door de gevolgen van de Deltawerken op de produktiemogelijkheden van de percelen. Schade - in de zin van produktieachteruitgang-voortgekomen uit de Deltawerken, wordt sinds het begin van
de jaren zeventig gecompenseerd in geld of door de uitgifte van nieuwe percelen. Waar mogelijk werd ook de produktie-achteruitgang als gevolg van natuurlijke schade gecompenseerd. Dit beperkte zich de laatste jaren tot bedrijven die te maken hadden met een zodanige kwaliteitsachteruitgang van
hun percelen dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar kwam. Daarnaast zijn
nieuwe percelen aangelegd om de mosselproduktie op peil te houden en zo
mogelijk te vergroten.
Mede in afwachting van de finale afhandeling van de Deltaschades, zijn
vanaf het begin van de jaren zeventig geen nieuwe kwekers tot de door de
Staat verhuurde percelen toegelaten. Dit omdat grond zoveel mogelijk beschikbaar moest blijven voor compensatie. Momenteel worden aan 82 mosselkwekers percelen verhuurd. Huurovereenkomsten worden in het algemeen
aangegaan voorde periode van driejaar en kunnen daarna worden verlengd.
Sinds 1988 is een huurprijzensysteem van kracht dat enerzijds is gebaseerd
op de oppervlakte van een perceel en anderzijds op het aandeel van een perceel
in de totale aanvoerwaarde in Nederland. Dit procentuele aandeel heeft het
zwaarste gewicht in de huurprijsbepaling. Hoe groter het aandeel van een bedrijf in de Nederlandse mosselproduktie, hoe meer huur wordt betaald.
Ten behoeve van de handel worden verwaterpercelen uitgegeven op de
Yerseke bank. Deze worden via een visserijvereniging aan mosselhandelaren
verhuurd. De Yerseke bank is hiervoor een geschikte locatie op grond van de
bodemgesteldheid, de afstand tot de veiling en de controlemogelijkheden. Het
beheer van deze percelen wordt door het bedrijfsleven uitgevoerd.
Oestercultures
De oesterproduktie heeft de afgelopen decennia sterke schommelingen gekend. In 1966 zijn alle oesterkwekers, na een forse terugval in deproduktie
als gevolg van vorst, vooruitlopend op de voorgenomen afsluiting van de
Zeeuwse zeearmen, door de overheid schadeloos gesteld. Negen bedrijven
hebben vervolgens op eigen risico de bedrijfsvoering voortgezet op een groot
aantal van de beschikbare percelen. De wijziging van het Deltaplan in 1976
leidde ertoe dat oesterkweek in de Oosterschelde mogelijk bleef. De belangstelling voor de oestercultuur nam hierdoor toe. Ook bleek het mogelijk om in
het Grevelingenmeer oesters te kweken. Doordat de eerder genoemde bedrijven een groot deel van de beschikbare percelen in huur hadden, was er voor
andere voormalige kwekers en nieuwkomers slechts beperkte gelegenheid de
oestercultuur te gaan uitoefenen.
Deze ontwikkeling maakte een nieuw uitgiftebeleid voor oesterpercelen
noodzakelijk. Dit nieuwe beleid is neergelegd in de "Nota uitgifte oesterpercelen in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer" (1987) en de "Notitie Uitgifte oesterpercelen 1990" (1988). Op grond van deze notities zouden in 1990
de oesterpercelen worden ingenomen en daarna volgens een nieuw systeem
worden uitgegeven. Behalve de bestaande kwekers, zouden voor deze perce-
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len ook degenen in aanmerking komen, die beroepsmatig de visserij in de kustwateren uitoefenen. Doel van deze verruimde inschrijvingsmogelijkheid was
de ontstane monopoliesituatie te doorbreken.
Als gevolg van het uitbreken van de oesterziekte Bonamia Ostreae en de
daarmee samenhangende onzekerheid ten aanzien van de toekomstmogelijkheden voor oesterkweek, is deze heruitgifte uitgesteld. Tot het moment van de
nieuwe uitgifte zijn de bestaande huurcontracten met 27 bedrijven gecontinueerd. Sinds 1988 is de huurprijs gebaseerd op de theoretische produktiewaarde van een perceel waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van de
oesterziekte.

2.3. Ontwikkeling van de visstand
2.3.1. Zeevisserij
Ten behoeve van de TAC-adviezen die jaarlijks door biologen worden opgesteld vindt bestandsonderzoek plaats. Via survey's, bemonstering van commerciële vangsten en modellen wordt berekend hoe bestanden toenemen door
jaarlijkse aanwas en beïnvloed worden door natuurlijke- en visserijsterfte. Het
aantal natuurlijke variabelen dat van invloed is op de visbestanden, is groot.
Er is weinig bekend over de samenhang tussen de variabelen.
Een jaarklasse wordt gevormd door alle vissen van een bestand, die er door
voortplanting in een bepaald jaar bijkomen. Jaarklassen kunnen door natuurlijke oorzaken sterk van grootte wisselen. Evenwichtige bestanden zijn bestanden, die uit een aantal jaarklassen bestaan en waarbij de omvang van het
paaibestand niet al te veel door het succes van een enkele jaarklasse beïnvloed
wordt. Een centraal begrip in de biologische rapporten is het "veilig biologisch
minimum". Indien een paaibestand onder dit niveau komt, is de kans groot dat
de omvang van de gemiddelde jaarklassen afneemt en wordt de kans op een
sterke jaarklasse erg klein.
Het bestandsonderzoek wordt gecoördineerd door de Internationale Raad
voor het Onderzoek der Zee (ICES: International Council forthe Exploration
of the Sea). De onderzoeksresultaten worden in de vorm van een advies aangeboden aan de Europese Commissie, die vervolgens aan de Raad van Visserijministers voorstellen doet voor de vaststelling van TAC's. Vooral in de eerste
helft van de tachtiger jaren kwam het regelmatig voor dat TAC's hoger werden
vastgesteld dan de adviezen luidden. De laatste jaren is meeren meer sprake
van het volgen van de adviezen. In bijlage 1 is een analyse opgenomen van
de ontwikkeling van de visbestanden van de afgelopen jaren. De verhouding
visstand/visserij-inspanning (visserijdruk) wordt daarin behandeld voor de
vissoorten haring, horsmakreel, kabeljauw, makreel, schol, tong en wijting. Dit
zijn de met name voor de Nederlandse visserij van belang zijnde soorten.
Met name in het begin van de jaren '80 lagen de door de onderzoekers vastgestelde vangstcijfers hoger dan de TAC's. Voor sommige vissoorten (haring,
makreel en tong) gold volgens deze analyses dat twee keer zoveel werd gevangen dan de hoeveelheid genoemd in de adviezen van de biologen. In tabel 2.5
is het paaibestand opgenomen zoals dat van jaar tot jaar door de onderzoekers
is vastgesteld in relatie tot het door de biologen gehanteerde veilig biologisch
minimum. Voor kabeljauw is de situatie al vele jaren zorgwekkend. Dit geldt
overigens ook voor schelvis, welke niet in de tabel is opgenomen. Ook het
paaibestand van de tong is een aantal jaren gering geweest. De sterke toename
van het paaibestand van tong in 1990 is te danken aan de uitzonderlijk sterke
jaarklasse 1987. Het paaibestand van schol vertoont een stabiel verloop, boven
het veilig biologisch minimum. Voor wijting en makreel is de situatie ook positief. Nadat de visserij op haring in de Noordzee aan het begin van de jaren 80
geheel verboden is geweest heeft zich een gestage positieve ontwikkeling van
het paaibestand voorgedaan. Sinds 1986 bevindt dat bestand zich weer boven
het veilig biologisch minimum.
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Tabel 2.5. Vergelijking paaibestanden met veilig geacht biologisch minimum voor de voor Nederland belangrijkste vissoorten
(x 1.000 ton)

Noordzee-haring
West. horsmakreel
West. makreel
Noordzee-kabeljauw
Noordzee-wijting
Noordzee-schol
Noordzee-tong

85

86

87

88

751
_
2178
107
242
345
43

805
645
1807
95
263
350
37

915
_
2050
86
273
392
32

1095
_
2028
79
267
377
43

pa ai bestand
89
1340
2134
2082
73
243
433
38

90

91

92

minimum

1247
1753
1990
62
264
402
94

1277
1338
2214
56
291
346
80

1320
_
51
305
385
74

800
500
_
150
300
50

Zoals gesteld is niet alleen de omvang van het bestand maar ook de opbouw in jaarklassen van belang.
Met onderstaande voorbeelden zal dit worden verhelderd.
- Het Noordzee-kabeljauwbestand is een voorbeeld van een bestand dat
zich zowel beneden het veilig biologisch minimum bevindt, als is opgebouwd uit een aantal slechte ( = qua omvang kleine) jaarklassen. De
laatste zes jaarklassen zijn zwak.
- Het Noordzee-tongbestand is een voorbeeld van een bestand dat zich
thans ruim boven het veilig biologisch minimum bevindt, maar onevenwichtig is opgebouwd. Het bestaat voor het overgrote deel uit slechts
één uitzonderlijk sterke ( = qua omvang grote) jaarklasse. Uit de jongste
gegevens blijkt dat er opnieuw een sterke jaarklasse in aantocht is (jaarklasse 1991).
- Het westelijk-horsmakreelbestand is een voorbeeld van een bestand dat
zich ruim boven het veilig biologisch minimum bevindt, maar onevenwichtig is opgebouwd. Het bestaat voor het overgrote deel uit slechts
één jaarklasse (1982), welke echter gigantisch van omvang is.
Op grond van bovenstaande beschrijving kan worden geconcludeerd dat
de meeste voor Nederland belangrijke bestanden in de afgelopen acht jaren
niet in de gevarenzone zijn gekomen. In het algemeen heeft de visserijdruk niet
geleid tot een bedreiging van de genoemde bestanden. Uitzonderingen vormen de bestanden van haring (tijdelijk gesloten) en kabeljauw. Op dit moment
bevindt met name het bestand van kabeljauw zich in een zeer zorgwekkende
staat. Benadrukt wordt dat deze conclusies zijn gebaseerd op een benadering
van de visbestanden waarbij het veilig biologisch minimum als criterium wordt
gebruikt. Dit is een andere invalshoek dan de EG hanteert in het gemeenschappelijk visserijbeleid waar sprake is van een benadering van visbestanden gericht opeen economisch stabiele visserij. In hoofdstuk 4 zal nader worden ingegaan op dit verschil in benadering.
2.3.2. Kustvisserij
De ontwikkeling van de schaal- en schelpdierbestanden in de kustwateren
wordt vooral bepaald door natuurlijke factoren en laat zich op middellange
termijn niet of nauwelijks voorspellen. Eén storm, hetgeen met name in de
Waddenzee gepaard kan gaan met grote zandverplaatsingen, kan leiden tot
enorme verplaatsing van mosselen en kokkels. En één jaar na decimering van
de populatie kan het desbetreffende kustwater letterlijk weer bezaaid zijn met
schelpdierbroed danwei garnalen. Er is geen duidelijke stock-recruitment relatie bekend.
Met betrekking tot vis- en kreeftbestanden in de kustwateren kan worden
gesteld dat het veelal gaat om relatief op zichzelf staande lokale bestanden.
Dit geldt bijvoorbeeld voor zeebaars, harder, ansjovis alsook voor kreeft in de
Oosterschelde. De groei- en reproduktiecapaciteitvan deze soorten is veel beperkter dan bijvoorbeeld van kokkels en mosselen. De visserijdruk op deze
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soorten kan wel degelijk van invloed zijn op de omvang van deze lokale bestanden op termijn. Voor paling geldt dat de omvang van het bestand sterk afhankelijk is van de intrek van glasaal. De afgelopen jaren is deze intrek sterk
verminderd, een verschijnsel dat zich op vele plaatsen in West-Europa voordoet. Alhoewel een relatie met de visserij-inspanning niet is aangetoond, kan
de visserijdruk bij een geringe glasaalintrek een grote invloed hebben op de
omvang van de lokale aalstand in de Waddenzee en de Oosterschelde.
In bijlage 1 wordt eveneens een analysegegeven van de huidige ontwikkeling van de bestanden in de kustgebieden. Van trendmatige ontwikkelingen in
het voorkomen van mosselzaad, mosselen en kokkels lijkt geen sprake. Wel zijn
lokale veranderingen te zien (Oosterschelde en Waddenzee). Als gevolg van
de oesterziekte Bonamia ostreae is het bestand aan platte oesters in de Oosterschelde al enige jaren zeer beperkt. In het Grevelingenmeer is de situatie door
een goede broedval in 1990 enigszins beter. Het bestand van Japanse oesters,
die in de zeventiger jaren in de Oosterschelde zijn geïntroduceerd, is sterk toegenomen.
Naast de natuurlijke schommelingen van de bestanden wordt door het onderzoek gewezen op de mogelijke positieve invloed van eutrofiëring op de omvang van de schaal- en schelpdierenbestanden. Dit kan echter gepaard gaan
met een verandering van de soortensamenstelling van het fytoplankton en het
risico van een laag zuurstofgehalte in de betrokken wateren.
De kustwateren zijn van belang als een kinderkamer en paaigebied voor een
aantal vissoorten die voorkomen in de Noordzee. Onder andere de Waddenzee
is van groot belang als kinderkamer voor onder andere schol. Voor de visserij
op schaal- en schelpdieren wordt jaarlijks een schatting gemaakt van debestandsomvang. Het gaat daarbij met name om garnalen, mosselzaad, kokkels
en oesters. Met betrekking tot de vissoorten in de kustwateren worden survey's
uitgevoerd om de toekomstige stand van platvis in de Noordzee te voorspellen.

2.4. Ontwikkelingen in natuur en milieu
2.4.1. Inleiding
De aandacht voor de relatie tussen visserij enerzijds en natuuren milieu anderzijds neemt de laatste jaren toe. Deels is dit een gevolg van het algemeen
groeiende bewustzijn en de toegenomen kennis van de gevolgen van economische activiteiten voor natuur en milieu. Aan de andere kant is ook de druk
van andere activiteiten op de visserij een punt van zorg. Te denken valt daarbij
aan watervervuiling.
In het navolgende wordt stilgestaan bij de verschillende regeringsnota's
met betrekking tot natuur en milieu waarbij ook visserij aan de orde komt.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende beleids- en beheersplannen die zijn opgesteld voor de kustgebieden. Ook voor de Noordzee geldt
meer en meer een integrale aanpak. Daarbij richtte de aandacht zich tot nu toe
in de eerste plaats op verbetering van de waterkwaliteit. Hiervoor zijn diverse
internationale verdragen afgesloten. Essentieel is dat de in deze paragraaf beschreven grote nota's het kader schetsen waarbinnen het visserijbeleid zich in
de komende jaren moet ontwikkelen. Het gaat om een vertaling van deze nota's
in toekomstig visserijbeleid. Tot nu toe is het algemene kader onvoldoende uitgewerkt in concrete beleidsvoornemens. In het beleid met betrekking tot de
kustvisserij is een aantal maatregelen genomen waarbij rekening wordt gehouden met het algemene milieubeleid. Een voorbeeld hiervan is het instellen van
een beperkt aantal ecoplots waar de visserij aan beperkingen is gebonden. Ook
het beperken van het aantal handkokkelvissers in verband met de verstoring
op de platen moet worden gezien in het licht van dit beleid. In het zeevisserijbeleid heeft de vertaling van het algemene kader in concrete beleidsvoornemens echter nog onvoldoende plaatsgevonden. In hoofdstuk 4 zal daarom
een visie worden uiteengezet op de vertaling van de doelstellingen van de grote nota's in visserijbeleid.
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2.4.2. Noordzee
De belangstelling voor de Noordzee neemt de laatste jaren toe waarbij de
Noordzee steeds meer als integraal ecosysteem wordt beschouwd. Dit houdt
in dat de relaties tussen water, bodem en organismen steeds meer in samenhang worden benaderd. Economische activiteiten die op de Noordzee naast
elkaar voorkomen zijn: zand- en grindwinning, overige grondstoffenwinning,
transport (scheepvaart en pijpleidingen), marineoefeningen en visserij.
In een aantal regeringsnota's wordt aandacht besteed aan het ecosysteem
van de Noordzee en aan de kustwateren. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de relatie visserij-natuur/milieu. Het drieluik Nationaal Milieubeleidsplan (plus), Natuurbeleidsplan en de Derde Nota Waterhuishouding
geeft het kader voor het milieu-, natuur- en waterkwaliteitsbeleid voor deze
wateren. Uitgangspuntvan beleid in deze nota's is het in stand houden-en
waar mogelijk verbeteren -van de draagkracht van het milieu ten bate van een
duurzame ontwikkeling.
Meer specifieke nota's betreffende de Noordzee zijn onder andere het Waterkwaliteitsplan Noordzee, het Beleidsplan Harmonisatie Noordzeebeleid en
het Noordzee Actieplan. Als vervolg op het Waterkwaliteitsplan Noordzee,
heeft de regering de nota Watersysteemplan Noordzee (WSP) uitgebracht. De
centrale doelstelling van het WSP is als volgt: "de ontwikkeling naar een zodanige kwaliteit van het watersysteem Noordzee, dat een duurzaam behoud en
ontplooiing van de ecologische waarden van de Noordzee wordt bevorderd
en gehandhaafd, onder afstemming met de maatschappelijk gewenste gebruiksfuncties Noordzee. In het ontwerp-WSP is een gebiedsgerichte watersysteemdoelstelling geformuleerd, gericht op de milieuzone: de kustzone, het
Friese Front en de Klaverbank. In deze milieuzone wordt door het stellen van
scherpe eisen aan directe verontreiniging en verstoring, die wordt veroorzaakt
door bepaalde gebruikers, een bijzonder beschermingsniveau geboden. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan bescherming, herstel en ontplooiing van
het gehele watersysteem Noordzee. De kustzone geniet binnen het EG -visserijbeleid al een bijzondere bescherming (zie paragraaf 2.2.1.: 12-mijlszone).
Daarnaast wordt voor de visserij in het WSP aangekondigd dat, op basis van
de resultaten van de NBP-studie "Beschermde gebieden op de Noordzee",
door Nederland een standpunt zal worden bepaald voor experimentele sluiting
van een nader te bepalen gebied dat zal liggen binnen het noordelijk deel van
de milieuzone voor visserij-activiteiten. Een voorstel zal worden ingebracht bij
de EG. Maatregelen ten aanzien van de visserij in de milieuzone kunnen alleen
worden genomen door de EG-visserijministers.
Ter uitvoering van actiepunt 22 uit het Natuurbeleidsplan is een eerste onderzoek uitgevoerd naarde noodzaak en wenselijkheid van de instelling van
beschermde gebieden in de Noordzee. In hoofdstuk 4 zal hierop nader worden
ingegaan.
In de verschillende nota's met betrekking tot natuuren milieu inde Noordzee wordt gewezen op het belang van het handhaven van de visstand. In de
Derde Nota Waterhuishouding is het duurzaam gebruik van de Noordzee een
centraal thema. Hiertoe wordt een streefbeeld geformuleerd, dat uitgaat van
het behoud en de verdere ontwikkeling van het ecosysteem. Daarnaast dient
de continuïteit van enkele belangrijke gebruiksfuncties zoals visserij, offshore,
mijnbouw en scheepvaart te worden gewaarborgd.
Een verstandig gebruik van natuurlijke hulpbronnen houdt in dat vangstmethoden en -middelen die ernstige schade toebrengen aan populaties of aan
leefgebieden worden vermeden (Natuurbeleidsplan). Met het oog hierop
wordt nader onderzoek verricht naar de effecten van de boomkorvisserij op het
ecosysteem van de Noordzee. De slotverklaring van de derde Noordzee Ministersconferentie wijst erop dat:
- rekening moet worden gehouden met de invloed van de visserij op het
ecosysteem Noordzee, alsmede met de invloed van het mariene milieu
op de visstand;
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- de inspanningen moeten worden voortgezet om de visstand in de Noordzee op een bevredigend niveau te handhaven en te voorkomen dat het
ecosysteem wordt ontwricht;
- onderzoek moet worden gestimuleerd naar de relatie tussen vispopulaties, de invloed van de vervuiling op de visserij en de relatie tussen visstand, visserij en andere delen van het ecosysteem.
Vermeld kan worden dat de Noordzee Ministersconferentie heeft gevraagd om
een Quality Status Report over de Noordzee.
Samenvattend kan worden gesteld dat de verschillende actviteiten die
plaatsvinden op de Noordzee meer dienen te worden afgestemd op de door
natuur en milieu gestelde randvoorwaarden. Daarnaast is sprake van het in
kaart brengen van deze activiteiten in de zee- en kustgebieden waarbij onderlinge verbanden worden gelegd. De Structuurnota geeft onder andere vorm
aan de relatie tussen visserij en natuuren milieu. Vastgesteld kan worden dat
hier zowel parallelle als tegenstrijdige belangen spelen. Vooral het terugdringen van de vervuiling is een belangrijk gemeenschappelijk belang. Daarnaast
is het verkrijgen en het behoud van een gezond ecosysteem een doelstelling
die noodzakelijk is voor de duurzaamheid binnen beide functies. Dit komt voor
de visserij tot uitdrukking in evenwichtige, rijke visbestanden. Het tegenstrijdige belang komt voort uit de negatieve effecten die bepaalde visserij-activiteiten kunnen hebben op de ecologische waarden.
2.4.3. Kustwateren
De afweging van natuurbelangen en visserij speelt in de kustwateren reeds
geruime tijd een belangrijke rol. Dit heeft geleid tot een aantal beperkingen bij
de uitoefening van de visserij in deze wateren. Gewezen kan worden op de
vergunningenstelsels voor de garnalenvisserij, de kokkelvisserij en de visserij
op mosselzaad.
De Vierde Nota over de Ruimtelijk Ordening (extra) geeft aan dat visserijen natuurbelangen in toenemende mate richtinggevend zullen zijn bij zoneringsvraagstukken. Tot op heden is zonering van scheepvaart, mijnbouw en
militaire activiteiten meer bepaald door veiligheidsoverwegingen dan door natuuroverwegingen. In de Derde Nota Waterhuishouding is opnieuw het kader
geschetst voor het te voeren waterbeleid. Centraal staat een duurzame ontwikkeling van de watersystemen. Hiertoe worden voor de verschillende typen
streefbeelden geformuleerd. In de zoute Deltawateren liggen de accenten, afhankelijk van het waterbekken, op scheepvaart, natuurontwikkeling, recreatie
en visserij. De estuaria in open verbinding met de zee hebben een belangrijke
kraamkamerfunctie voor vissoorten in de Noordzee. De Waddenzee is primair
natuurgebied. Daarnaast is er ruimte voor andere functies, zoals visserij en recreatie. De uitwerking van de Derde Nota Waterhuishouding vindt plaats op
regionale basis.
In de beleids- en beheersplannen voor de diverse kustwateren (Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde) is het maatschappelijk belang aangegeven van de verschillende functies, zoals natuur, visserij en recreatie. Daarbij is aangegeven-voor ieder water verschillend -welke functie de hoogste
prioriteit heeft, gelet op het specifieke belang van dat water. In de PKB-Waddenzee 1978 is als doelstelling van het regeringsbeleid ten aanzien van de
Waddenzee opgenomen: "De bescherming, het behoud en waar nodig het herstel van de Waddenzee als natuurgebied". Overigens geldt dit ook voor het Nederlandse deel van de Eems-Dollard. "De huidige en voorgenomen activiteiten
in de Waddenzee moeten aan bovengenoemde doelstelling
worden getoetst en hiertegen worden afgewogen waarbij van de diverse activiteiten ook
de mate van maatschappelijke wenselijkheid moet worden vastgesteld".
Voor de inrichting en het beheer van de Oosterschelde is in het beleidsplan
voor de Oosterschelde 1982 als hoofddoelstelling geformuleerd: "Het behoud
en zo mogelijk versterken van de aanwezige natuurlijke waarden met inachtne-
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ming van de basisvoorwaarden voor een goed maatschappelijk functioneren
van het gebied, waaronder met name de visserij wordt begrepen".
In het Beleidsplan Westerschelde geldt als hoofddoelstelling:
"Het
creëren van een zodanige situatie, dat natuurfuncties kunnen worden
gehandhaafd en hersteld en vaste potentiële natuurwaarden kunnen worden
ontwikkeld. Dit dient tevens te leiden tot een goede uitgangssituatie voor de
ontwikkeling van visserij- en recreatiefuncties. Het belang van de waterkeringen dient daarbij te worden gewaarborgd".
De ruimtelijke plannen voorde Waddenzee en de Oosterschelde worden
op dit moment aangepast en geactualiseerd. De herziene PKB-Waddenzee zal
begin 1993 verschijnen. Het visserijbeleid zoals dit in de hiernavolgende
hoofdstukken wordt geformuleerd past voor wat betreft de Waddenzee in de
hoofddoelstelling zoals die in de herziene PKB-Waddenzee is geformuleerd.
In 1988 werd in zowel de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening als het Beleidsplan Harmonisatie Noordzeebeleid aangekondigd dat er voor de Voordelta een
integraal beleidsplan zou worden opgesteld. Dit beleidsplan is thans uitgebracht. Opgemerkt zij dat er parallellen bestaan tussen de situatie in de Voordelta en die in de Waddenzee en de Oosterschelde.

2.5. Ontwikkelingen betreffende produktkwaliteit.
Als het gaat om het begrip "kwaliteit" van produkten en produktie-omstandigheden dienen twee aspecten te worden onderscheiden:
1) De veiligheid van het produkt en de daarmee samenhangende veiligheid
van produktiemethoden en -omstandigheden.
Een belangrijke verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de overheid, die
hiervoor volksgezondheid- en hygiëneeisen stelt.
2) De kwaliteit van een produkt in de zin van de marktwaarde, waarvoor
in eerste instantie het bedrijfsleven verantwoordelijk is.
De aandacht van de overheid richt zich, als het gaat om vis, schaal- en
schelpdieren met name op de veiligheid van het produkt en de produktie-omstandigheden. Belangrijk instrumentarium met betrekking tot produktveiligheid is regelgeving en controle. De regelgeving, vervat in de Warenwet en een
aantal Produktschapsverordeningen, en bestond voor 1 januari 1993 enerzijds
uit basiseisen aan produkten en hun produktie-omstandigheden en anderzijds
uit meer specifieke eisen aan bepaalde produkten en produktiepmcessen welke
uit volksgezondheidsoogpunteen uitgebreidere regelgeving vereisen. Perl januari 1993 is bovengenoemde regelgeving dus vervangen en deels aangepast
opgrond van de nieuwe EG-regelgeving terzake (zie verder in deze paragraaf
en paragraaf 4.6).
Wat garnalen betreft zijn de eisen de laatste jaren aanzienlijk aangescherpt.
Dit was noodzakelijk omdat de produktie-omstandigheden uit hygiëne-oogpunt te wensen overlieten hetgeen leidde tot een slechte microbiologische
kwaliteitvan garnalen. Met name hetthuispellen was hierin een zeer zwakke
schakel. Dit is per 1 juli 1990 verboden. Daarnaast zijn eisen gesteld aan behandeling van garnalen aan boord en daaropvolgende produktiestadia en met
name aan de koeling. Genoemde maatregelen hebben er toe geleid dat de microbiologische kwaliteit van garnalen is verbeterd. Het pellen gebeurt momenteel grotendeels in pelcentra in het buitenland en op beperkte schaal machinaal
in ons land. In Benelux-kader zijn strengere eisen gesteld aan geïmporteerde
garnalen.
Voor schelpdieren bestaat sinds jaren een uitgebreide regelgeving die eisen
stelt aan produktie-omstandigheden, met name schelpdierwateren, alsook aan
het produkt en aan de noodzakelijke controles. Op basis hiervan worden de
kustwateren en de schelpdierprodukten voortdurend gecontroleerd op zowel
faecale besmetting als biotoxine-vormende algen. Wat dit laatste betreft komt
in onze kustwateren de algensoort voor die bij bloei Diaretisch schelpdiergif
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(DSP) in schelpdieren kan vormen. De afgelopen jaren is in de Waddenzee
herhaaldelijk vastgesteld dat DSP voorkwam, hetgeen heeft geleid tot een
tijdelijk vangst- en verhandelverbod voor schelpdieren uit betreffende gebieden.
In het algemeen kan worden gesteld dat de schelpdierwateren ruim voldoen
aan de gestelde eisen en dat het systeem van controle door overheid en bedrijfsleven de nodige garanties voor een veilig produkt oplevert. Een specifiek
aandachtspunt vormt de import van schelpdieren met het oog op introduktie
in onze kustwateren van algen die Paralytisch schelpdiergif (PSP) vormen. Ter
voorkoming hiervan zijn eisen gesteld aan de behandeling van geïmporteerde
schelpdieren uit risicogebieden. Een laatste aandachtspunt vormt het risico van
de insleep van deze algen door middel van het ballastwater van zeeschepen.
Nader moet worden onderzocht in hoeverre hierdoor toxische soorten in Nederlandse wateren worden geïntroduceerd.
De visverwerkende industrie voldeed tot een paar jaar geleden qua inrichting en hygiëne niet voldoende aan de moderne eisen. Uitzondering hierop
vormden bedrijven die belangrijke exportmarkten in Zuid-Europese landen als
Italië en Frankrijk bedienden. De per 15 mei 1988 inwerking getreden Bedrijfschapsverordening voor inrichting en hygiëne in deze bedrijven heeft, in
combinatie met de nodige controle en begeleiding van de zijde van de RVV,
geleid tot verbeteringen. Dit is gepaard gegaan met aanzienlijke investeringen
door de bedrijfstak. Niettemin zullen de inspanningen op het gebied moeten
worden voortgezet in relatie tot de per 1 januari 1993 van kracht geworden
EG-regelgeving.
Belangrijk volksgezondheidsaspect van visserijprodukten vormt de verontreiniging met milieucontaminanten. Deze hangt direkt samen met de waterkwaliteit en daarmee met het beleid dat hiervoor in het kader van de Derde
Nota Waterhuishoudingen het NMP-plus wordt gevoerd. De terugdringing
van lozingen en waterverontreiniging wordt ook uit oogpunt van veiligheid
van visserijprodukten ondersteund. Met het oog op de kwaliteitsbewaking van
visserijprodukten wordt een jaarlijks monitoring-programma uitgevoerd naar
de verontreinigingsgraad hiervan. Voor de zee en de kustwateren kan worden
geconstateerd dat de visserijprodukten in het algemeen voldoen aan de gestelde normen.
Een specifiek volksgezondheidsaspect vormt voorts het natuurlijk voorkomen van nematoden in vis. Met name voor haring, welke veelal onverhit wordt
geconsumeerd, bestond bij consumptie het risico van infectie met de haringworm. Met het oog hierop bestaat reeds ruim een decennium de nationale verplichting om haring te onderwerpen aan een behandeling (onder andere invriezen) waarmee nematoden worden gedood. Ook worden nematoden in vis,
los van het volksgezondheidsaspect, in de internationale handel steeds meer
als belangrijk negatief kwaliteitsaspect beschouwd. In de nieuwe EG-regelgeving is dit wederom een belangrijk punt.
Aandachtspunt de afgelopen jaren was tevens het produktieproces van gerookte vis. Het rookproces heeft inmiddels, mede door nieuwe technologieën,
duidelijk verbetering ondergaan. Microbiologische nabesmetting van het produkt blijft een kritisch punt in het produktieproces.
Naast bovengenoemde specifieke kwaliteitsaspekten is een belangrijk algemeen kwaliteitsaspekt de mate van versheid van visserijprodukten. Enerzijds
bepaalt de versheid de waarde van een produkt op de markt. Anderzijds heeft
versheid en bederf een duidelijke relatie met de produktveiligheid. Met het oog
op de versheid van vis is een ononderbroken koeling hiervan gedurende de gehele produktieketen noodzakelijk. Deze koeling was tot voor kort slechts incidenteel voorgeschreven maar behoort wel tot de praktijk van een goede behandeling van vis. De laatste jaren zijn hierin duidelijk verbeteringen te constateren al zijn er nog kritische punten in deze "integrale kwaliteitszorg". Te denken valt aan de opslag, zowel in de afslag als in de detailhandel, het transport
en de uitstalling bij verkoop.
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In het kader van de EG-marktordening (indeling in handelsklassen) is naast
een verplichte indeling van aangelande vis in versheidsklassen tevens een minimum versheidseis gesteld. De keuring en controle van basisvissoorten op
volksgezondheid- en hygiëne-regelgeving ligt, van overheidswege, bij twee
keuringsdiensten te weten de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees en
de Hoofdinspectie Gezondheidsbescherming.
Als het gaat om de kwaliteit van vis, schaal- en schelpdieren welke, los van
volksgezondheidsaspecten, de marktwaarde bepalen, moet worden geconstateerd dat door het gezamenlijke bedrijfsleven de afgelopen jaren in beperkte
mate gemeenschappelijke aktiviteiten zijn ontwikkeld. Enerzijds heeft men
weinig aanleiding gezien voor gemeenschappelijke kwaliteitsregelingen. Dit
werd mede veroorzaakt doordat de vis gemakkelijk kon worden afgezet. Anderzijds kon onvoldoende tot overeenstemming worden gekomen (b.v. glaceerpercentage platvisfilets). Welzijn verbeteringen van de kwaliteit danwei
produktdiversificatie op individueel bedrijfsniveau doorgevoerd.
EG-interne markt
Zoals reeds is aangegeven in het kader van het EG beleid met betrekking
tot de interne markt, waarbij een vrij verkeer van onder andere levensmiddelen
wordt voorgestaan, is de levensmiddelenregelgeving per 1 januari 1993 geharmoniseerd. Belangrijkste invalshoeken van deze gemeenschappelijke levensmiddelenregelgeving zijn volksgezondheid en diergezondheid alsook eerlijkheid in de handel en informatie aan de consument. Om tot harmonisatie van
regelgeving voor vis-, schaal- en schelpdieren te komen zijn in 1991 en 1992
door de Raad vier Richtlijnen aangenomen:
1) Richtlijn 91 /493 tot vaststelling van de gezondheidsvoorschriften voor
de produktie en het in de handel brengen van visserijprodukten.
2) Richtlijn 91 /492 tot vaststelling van de gezondheids- voorschriften
voor de produktie en het in de handel brengen van levende tweekleppige schelpdieren.
3) Richtlijn 92/48 inzake de minimale hygiënevoorschriften die van toepassing zijn op visserijprodukten, die zijn verkregen aan boord van bepaalde vissersvaartuigen.
4) Richtlijn 91 /67 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de
handel brengen van aquacultuurdieren en aquacultuurprodukten.
Laatstgenoemde Richtlijn heeft betrekking op visziekten (inclusief schaal- en
schelpdierziekte). Deze richtlijn stelt bijvoorbeeld eisen aan vervoer, behandeling en herkomst van vis, schaal-, en schelpdieren ter preventie van de verspreiding van visziekten (bijvoorbeeld bonamia). De eerste drie Richtlijnen hebben
betrekking op de volksgezondheid en stellen, naast eisen aan het eindprodukt
en controles, eisen aan produktie-omstandigheden in de gehele keten, van
vangst tot aan de detailhandel.
Deze ketenbenadering sluit goed aan bij het streven naar een integrale kwaliteitsbewaking. Per 1 januari 1993 zijn deze Richtlijnen in onze nationale wetgeving opgenomen. Verder is voor de kwaliteit van vis en visprodukten de harmonisatie in EG-kader van de algemene levensmiddelenwetgeving van belang.
Het gaat hierbij onder andere om het gebruik van additieven, de etikettering
van produkten, specifieke eisen voor diepvriesprodukten en om voorschriften
betreffende de bewaartemperatuur van bederfelijke onverpakte produkten. Tevens worden eisen gesteld aan de verwerking van dierlijke afvallen waaronder
visafval. Deze eisen zijn opgenomen in de gewijzigde Destructiewet.
Naast deze produktgerichte EG-regelgeving zijn de principes voor controle
en keuring van dierlijke produkten neergelegd in een aantal "horizontale" controlerichtlijnen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen controles voor het
intracommunautaire verkeer en controles voor produkten uit derde landen.
De belangrijkste principes voor het intracommunautaire verkeer zijn:
- de nadruk van keuring en controles ligt op de plaats van produktie;
- er vinden geen grenscontroles plaats;
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- er worden geen certificaten vereist, wel een partijidentificatie;
- op de plaats van bestemming mag slechts een steekproefsgewijze, niet
discriminatoire controle plaatsvinden.
Voor de produkten uit "derde landen":
- verplichte controle aan EG-buitengrens, bestaande uit documenten- en
fysieke controle;
- na passeren van deze controle kan een partij voorzien van controlebewijs
vrij in EG worden verhandeld.
De in deze regelgeving vastgelegde principes van keuring en controle zijn
per 1 januari 1993 van kracht geworden.
In een medio 1991 aan de Tweede Kamer toegezonden notitie "Interne
markt en visserijsector" is reeds in algemene zin ingegaan op de gevolgen voor
het visserijbedrijfsleven van het vrij verkeer van personen en goederen per
1 januari 1993. In paragraaf 4.6 zal worden ingegaan op een aantal specifieke
gevolgen voor bedrijfsleven en overheidsdiensten welke gerelateerd zijn aan
de nieuwe EG-levensmiddelen-regelgeving.

2.6. Onderwijs en Onderzoek
2.6.1. Onderwijs
Er zijn scholen voor het zeevisvaartonderwijs te Den Helder, Katwijk, Stellendam/Rotterdam, Urk en Vlissingen. Op deze scholen werden tot voor kort
4-jarige opleidingen gegeven op het niveau van lager en middelbaar beroepsonderwijs (lbo en mbo). Per 1 /09/'91 zijn alle 5 scholen overgegaan op een
2-jarige opleiding.
Tabel 2.6.1. Leerlingenaantallen visserijonderwijs per 15-9-1992.

Den Helder
Katwijk
Stellendam/ Rotterdam
Urk
Vlissingen
Totaal

LBO

MBO

-

73
70
20
66
21
250

25
_
27
1
33

Het aantal leerlingen van de visserijscholen is in 1990 en 1991 sterk teruggelopen. Waren er in 1989 in totaal nog 408 leerlingen, in 1990 en 1991 is
dit aantal gedaald tot respectievelijk 349 en 278. De teruggang lijkt zich momenteel te stabiliseren. Mogelijke oorzaken van de sterk afgenomen belangstelling voor het visserij-onderwijs zijn de inkrimping van de vloot als gevolg
van de sanering, de schaalvergroting in de visserij, de overgang naar het nieuwe 2-jarige opleidingsmodel en de verminderde animo om als jongere te kiezen
voor een baan in de visserij. Daarnaast bieden algemene nautische opleidingen
ruimere mogelijkheden voor het verkrijgen van een baan. Deze ontwikkeling
leidt tot het integreren van visserijscholen in het algemeen maritiem onderwijs.
Naast bovengenoemde opleidingen wordt aan het Agrarisch Onderwijs
Centrum te Alkmaar, afdeling levensmiddelen-technologie het vak visverwerking gegeven. Ook de Hogere Agrarische School in Den Bosch besteedt in het
kader van levensmiddelentechnologie aandacht aan visprodukten. In het kader
van het leerlingwezen heeft er in de jaren tachtig een opleiding visverwerking
bestaan voor medewerkers van be- en verwerkende bedrijven. Daarnaast kan
worden gewezen op het vestigingsonderwijs dat is gericht op het behalen van
de vereiste vestigingspapieren voor de detailhandel, onder meer door de Stichting Vakopleiding Vis.
Wetenschappelijk visserij-onderwijs wordt in het kader van de biologiestu-
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die gegeven aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen (Vakgroep Visteelt en Visserij). De laatstgenoemde opleiding is ook toegankelijk voor studenten die een veeteeltopleiding volgen. Incidenteel wordt ook op andere universiteiten aandacht besteed aan onderwijs
met betrekking tot de viskwaliteit en verwerking.
Ten aanzien van de schelpdiercultuur kan worden opgemerkt dat er sprake
is van een kundigheid die men in de praktijk verwerft en die veelal in familiebedrijven wordt uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het visserij-onderwijs berust, met uitzondering van de Landbouw Universiteit Wageningen, bij
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. In de Commissie Visserijonderwijs onder voorzitterschap van het P.V.V. vindt overleg over dit onderwijs
plaats.
Om te zorgen dat er binnen het onderwijs opdezeevisvaartscholen voldoende aandacht besteed wordt aan de communautaire- en nationale regelgeving, heeft de Directie Visserijen een "Leerboek Regelgeving Zee- en
kustvisserij" samengesteld, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
2.6.2. Onderzoek
De belangrijkste aandachtspunten van de Ministervan Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op onderzoeksgebied inzake de visserij zijn:
- het onderzoek naar de ontwikkeling van de visbestanden;
- het onderzoek ter signalering van mogelijke verontreiniging van vis,
schaal- en schelpdieren;
- het onderzoek gericht op economische aspecten van de visserij;
- technologisch onderzoek (be- en verwerking).
Daarnaast is momenteel op beperkte schaal sprake van onderzoek naar de relatie tussen visserij en natuuren milieu (aquatisch ecosysteem). Het onderzoek
ten behoeve van de visserij bestaat voornamelijk uit toepassingsgericht onderzoek en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door 3 instituten.
Het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO/DLO) in Umuiden is het
grootste, specifiek op de visserij gerichte onderzoekinstituut in Nederland. Hier
vindt zowel biologisch-, technisch-, visziektekundig, milieu- als aquacultuuronderzoek plaats. Economisch visserij- en aquacultuur-onderzoek wordt verricht door de afdeling Visserij van het Landbouw Economisch Instituut
(LEI/DLO) in Den Haag. Be- en verwerkingsonderzoek vindt plaats op de TNO
afdeling Visserijprodukten in Umuiden. De nadruk bij dit onderzoek ligt op de
verbetering/vernieuwing van zowel visserijprodukten als verwerkingstechnieken. Daarnaast moet nog worden vermeld dat het Rijksinstituut voor Kwaliteit
in de Land- en Tuinbouw (RIKILT/DLO) ondersteunend onderzoek verricht
in het kader van het kwaliteitsbeleid.
Het visserij-onderzoek in Noord-Atlantische wateren vindt voor een groot
deel plaats in het kader van de Internationale Raad voor het Onderzoek der Zee
(ICES). In de ICESzijn onderzoekersen beleidsambtenaren vertegenwoordigd. Sinds 1988 is de EG van start gegaan meteen eigen EG-onderzoeksprogramma voor visserij en aquacultuur (FAR), waarbij gebruik wordt gemaakt
van de onderzoekscapaciteit van de lidstaten. Dit programma financiert en
coördineert zeevisserij- en aquacultuuronderzoek dat niet in ICES-verband
wordt uitgevoerd. Het FAR-programma is opgevolgd door het AIR-Programma ("Agricultural and Agro-lndustrial Research Programma"), waarin visserij,
aquacultuur, en landbouw geïntegreerd zijn. De EG tracht hiermee een betere
coördinatie en een goede inzet van onderzoeksfondsen en -middelen in de EG
te bereiken.
Nationaal wordt het ecologisch onderzoek op de Noordzee gecoördineerd
via het BEON (Beleidsgericht ecologisch onderzoek Noordzee). Het RIVO/DLO en het IBN/DLO participeren vanuit LNV in dit interdepartementaal orgaan, dat beoogt een optimale inzet van onderzoekscapaciteit op de Noordzee
te bewerkstelligen.
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2.7. Ontwikkelingen inzake welzijn
Afgelopen jaren is er een groeiende maatschappelijke belangstelling geweest voor het welzijn van dieren in verband met menselijk handelen. Deze
betrof in eerste instantie vooral landbouwhuisdieren. Meer recent is de aandacht voor het welzijn van vis, schaal- en schelpdieren.
In het kader van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren welke ook
betrekking heeft op vis, schaal- en schelpdieren zullen "limitatieve" lijsten
worden opgesteld voor handelingen die, eventueel onder voorwaarden, worden toegestaan. Voor vis, schaal- en schelpdieren dientin dit verband geconstateerd te worden dat het inzicht rond welzijn en bijvoorbeeld pijnperceptie
en stress-beleving gering is. Dit inzicht zal vergroot dienen te worden teneinde
een systematische beoordeling van handelingen die met vis-, schaal- en
schelpdieren plaatsvinden te kunnen uitvoeren.

30

3. INTERMEZZO
3.1. Kansen van de visserijsector op langere termijn
In een structuurnota mag een schets van kansen op lange termijn van een
sector niet ontbreken. Uiteraard kan een dergelijke beschrijving slechts indicatief zijn. Aangesloten wordt bij sterke kanten van deelsectoren, voorzover deze
zijn aan te geven en waar mogelijkheden tot verdere ontwikkeling liggen.
Evenzeer worden, waar mogelijk, zich aftekenende problemen waarvoor oplossingen gevonden moeten worden aangegeven. In hoeverre mogelijkheden en
kansen benut worden en/of tijdig ingespeeld wordt op zich wijzigende omstandigheden is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het visserijbedrijfsleven. De overheid kan op dit vlak slechts een ondersteunende rol
vervullen. De beschrijving is beperkt tot de belangrijkste deelsectoren.
Zeevisserij: kottervloot
De kottervloot bestaat uit een groot aantal kleine zelfstandige ondernemingen. De visserij vindt voornamelijk op de Noordzee plaats. Het perspectief van
deze vloot wordt bepaald door vangsthoeveelheden, opbrengsten en kosten.
Ten aanzien van de vangsthoeveelheden is relevant, dat onderzoeksresultaten een zekere teruggang van platvis- en garnalenbestanden indiceren als gevolg van de bestrijding van de eutrofiëring. De bestrijding van de eutrofiëring
heeft ook positieve gevolgen voor de visserij, zoals het terugdringen van giftige
algensoorten en het sporadisch optreden van zuurstofarme gebieden. Tevens
is van belang dat veranderende opvattingen over de visserijdruk in relatie tot
de effecten daarvan op het Noordzee-ecosysteem, een zekere beperking van
de visserij met zich zou kunnen meebrengen. Strategisch gezien zou de kottervloot derhalve de mogelijkheid van een zekere teruggang van de vangstmogelijkheden moeten betrekken bij de planning van investeringen op langere
termijn. Deze algemene tendens laat uiteraard onverlet dat in individuele gevallen, gebruik makend van het huidige systeem van het Gemeenschappelijk
Visserijbeleid, uitbreiding van vangstrechten kan worden gerealiseerd door
vangstrechten aan te kopen of door schepen om te vlaggen naar andere lidstaten.
Ten aanzien van opbrengsten is van belang dat de kottervisserij er onvoldoende in slaagt in te spelen op marktsignalen. De spreiding van de visserij
over het jaar is onevenwichtig. Er is nog steeds een zekere overwaardering van
volume-maximalisatie waarbij het daarmee veroorzaakte prijseffect wordt genegeerd. Via onderlinge samenwerkingsverbanden liggen hier mogelijkheden
om opbrengsten te verbeteren.
Ten aanzien van de kostenkant kan worden gesteld, dat in de kottervloot
mogelijkheden voor verbetering van resultaten aanwezig zijn. Ten eerste valt
een onderbenutting op van de ingezette kapitaalgoederen als gevolg van de
zeedagenregeling die is afgestemd op de toegekende quota. Ook de keuze van
het geïnstalleerde motorvermogen is niet altijd ingegeven door economische
overwegingen. Berekeningen van het Landbouw Economisch Instituut
(LEI/DLO) indiceren dalende meeropbrengsten bij hogere motorvermogens.
Een zekere kostenreductie is derhalve mogelijk in de kottervloot door een
betere benutting van de vaartuigen. Dit toont tevens de kracht van deze vloot:
de huidige opbrengsten-kostenverhouding maakt het mogelijk om bij een relatief gering aantal visdagen tot een goed rendement te komen. Het bundelen
van de inzet van vaartuigen kan leiden tot een optimaal rendement van het geïnvesteerde kapitaal. Rederijen hebben deze optimalisatie doorgevoerd. Individuele vissers hebben echter tot nu toe waar mogelijk het beschikkingsrecht
over een vaartuig in eigen beheer gewaardeerd boven het gezamenlijk oprichten van rederij- of leasemaatschappijen, waarin vaartuigen zijn ondergebracht.
Het gebruik door een individuele visser van soortgelijke constructies zou kun-
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nen leiden tot de inzet van vaartuigen voorzover vangstrechten bij een visser
beschikbaar zijn en daarmee wellicht tot lagere produktiekosten.
Op het vlak van de kostenontwikkeling zijn eveneens relevant de mogelijke
introductie van de energieheffing en de arbeidsomstandigheden. Een kostenverhogende tendens op langere termijn in de energieprijzen is reëel. Dit benadrukt de noodzaak om kostenmatiging na te streven.
Een geheel ander punt betreft de arbeidsomstandigheden. Nu worden aan
boord lange en zware werkdagen gemaakt. In het algemeen staan daar goede
verdiensten tegenover, wanneer de visbestanden in redelijke conditie zijn. Tot
nu toe is er voldoende aanbod van arbeidskrachten uit de relatief gesloten visserijgemeenschappen. Op termijn kunnen echter de zware werkomstandigheden aan boord een probleem gaan vormen. De visserij zou hier in de toekomst
aandacht aan moeten schenken. Ook de rol van het visserij-onderwijs bij de
werving van gekwalificeerde arbeidskrachten is hier van belang.
Zeevisserij: trawlervloot
De trawlervloot bestaat uit 13 schepen, waarmee behalve de visserij ook
activiteiten worden verricht als diepvriezen en transport. De trawlervloot bevist
met name gronden buiten de Noordzee. Voor deze vloot zijn van belang de
vangsthoeveelheden en de mogelijkheden van diversificatie. Marktsignalen
worden door deze ondernemingen professioneel opgepakt. Ten aanzien van
de vangsthoeveelheden is voor deze vloot strategisch gezien een stabilisatie
van de vangsten het uitgangspunt. Een actief inspelen op derde-landen accoorden, met name met de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Afrika, zal
daarbij onontbeerlijk zijn.
Ten aanzien van diversificatie, diepvriezen en transportactiviteiten kan worden opgemerkt dat deze van groot belang blijven om een voldoende inzet van
de trawlers veilig te stellen.
Kustvisserij: schaal- en schelpdieren
Nederland heeft een goede naam als leverancier van schaal- en schelpdieren. Dit is te danken aan de professionele opzet van produktie, handel en verwerking. Ook het uitstekende kwaliteitsimago van de produkten draagt hieraan
bij. Een goed produkt vindt een markt. Dit geldt zeker voor de Nederlandse garnaal, mossel en kokkei. Deze visserij gaat echter een moeilijke tijd tegemoet.
Onderzoek wijst op een mogelijk teruglopend bestand op langere termijn van
gamalen als gevolg van de bestrijding van de eutrofiëring. De mossel- en kokkelproducenten zijn afhankelijk van de natuurlijke ontwikkeling van de bestanden. Hierin komen van jaar tot jaar grote variaties voor. De ontwikkeling inde
bestanden van schaal- en schelpdieren is voor de mens in principe een gegeven. Enkele opeenvolgende schelpdierarme jaren, zoals de afgelopen drie
jaar, kunnen op termijn de bedrijfseconomische positie van de bedrijven aantasten. Voorts is een zekere teruggang van de mogelijkheden voor de
mosselzaad- en kokkelvisserij uit hoofde van sluiting van delen van de Waddenzee en de Oosterschelde waarschijnlijk.
Echter een grote inspanning om de negatieve effecten van de mosselzaaden kokkelvisserij op de natuur terug te dringen zal zeker een positieve invloed
hebben op de acceptatie van deze visserij. De mogelijk noodzakelijke investeringen of kostenverhogingen die voortvloeien uit een verbeterde inpasbaarheid
van deze activiteiten in natuurgebieden, kan de concurrentiepositie van de betrokken bedrijven aantasten ten opzichte van bedrijven in andere lidstaten. Het
zal een grote inspanning van de betrokken bedrijven vergen om aan deze problemen het hoofd te bieden.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat samenwerkingsverbanden in de
schaal- en schelpdiersector in de toekomst, bijvoorbeeld bij het gebruik van
vaartuigen, een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de resultaten.
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Handel en verwerking
Handel en verwerking is in de visserij sterk verweven. Veel verwerkende bedrijven hebben tevens een handelsfunctie. Handel speelt een steeds belangrijkere rol bij de voorziening van de verwerkende industrie. De verwerkende
industrie is nog vrij sterk gericht op verwerking van het verse produkt via invriezing. Ten aanzien van de toekomst is van belang de voorziening met grondstoffen en de toegevoegde waarde in de verwerkende industrie. Zoals uit het
voorgaande blijkt is niet te verwachten dat de aanvoer in Nederland zal toenemen. De handel zal door invoer haar positie moeten versterken. De Nederlandse infrastructuur biedt daarbij goede mogelijkheden waarbij ook de rol van de
veiling moet worden betrokken.
De verwerkende industrie is nu nog relatief zwaar geconcentreerd op fileeren invriesactiviteiten. Verhoging van de toegevoegde waarde door kwaliteitsbewaking en het aanbieden van een herkenbaar produkt vormen mogelijkheden om op termijn de positie te versterken. In hoofdstuk 4 zal hier nader op
worden ingegaan. Realisatie hiervan vergt afspraken met de aanvoerder en de
handel over de te leveren kwaliteit. Ook hier is een bewustwordingsproces van
belang waarbij het accent verschuift van volume naar kwaliteit.
Het ontstaan van de interne markt binnen de EG schept kansen voor de
handel en de visverwerkende sector. Evenwel het leveren van een kwaliteitsprodukt is daarbij essentieel.

3.2. Beleid en uitvoering
In de inleiding is reeds aangegeven dat de handhaving van de visserijregelgeving in de praktijk op grote problemen stuit. De controle op de vangstopgaven van de vissers door de AID is uiterst gecompliceerd. De vissers zoeken permanent naar wegen om de beperkende regels te ontwijken. Dit leidt tot een
grote controle-inspanning die niet verder kan worden uitgebreid. De opgelegde sancties zijn te laag om een afschrikwekkende werking te hebben. Vissers
hebben de neiging om de sancties voor lief te nemen en als een soort bedrijfsrisico te beschouwen. De handhaving is ten opzichte van het beleid, zoals in
de nota beschreven, flankerend. Niettemin is dit voor het welslagen daarvan
belangrijk. In dat verband wordt in gezamenlijk overleg tussen de ministers van
Justitie en LNV de handhaving en alle daarbij komende aspecten in zijn totaliteit bezien. Aan de handhaving wordt periodiek aandacht besteed in brieven
aan de Tweede Kamer.
De handhavingsproblemen staan niet los van de manier waarop het visserijbeleid is opgezet. Dit heeft veel te maken met het Europese visserijbeleid dat
is gebaseerd op TAC's en quota. In het algemeen is dit beleid veel te rigide
en houdt te weinig rekening met de realiteiten van de visserij. Er moet daarom
gestreefd worden naar een meer flexibel TAC's en quotabeleid. Daarnaast is
er een verband tussen handhaving en de organisatie van het beleid en de uitvoering. In het onderstaande zal met name op deze organisatie worden ingegaan.
Er is een algemene politieke ontwikkeling om te komen tot een heldere definiëring van overheidstaken in relatie tot de eigen verantwoordelijkheid van het
bedrijfsleven. Dit staat ook wel bekend als: "de overheid op afstand". Eveneens
speelt het streven van het ministerie een rol om te komen tot een scheiding
van de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering. Het huidige visserijbeleid wordt gekenmerkt door een groot aantal jaarlijks terugkerende beheersbeslissingen. Deze besluiten houden zich vaak en detail bezig met de
wijze waarop een ondernemer zijn bedrijf moet voeren. Het is onwenselijk dat
de overheid op de stoel van de ondernemer gaat zitten en verantwoordelijkheid
draagt voor beslissingen over bedrijfsvoering.
Bij de zeevisserij komt de overheidsinvloed met name tot uiting in de regelgeving. Deze is gericht op een sluitende controle op de quota. De slechte
ervaringen met de handhaving hebben ertoe geleid dat de centrale overheid
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stap voor stap de belangrijkste bedrijfsvariabelen is gaan regelen. Gedacht kan
worden aan de aanlandingsregels, de wijze van vangstregistratie, de handel en
de verhuur van contingenten en andere documenten, etc. Geconstateerd moet
worden dat dit proces niet leidt tot een groter draagvlak voor de visserijregels,
maar de overheid steeds meer verantwoordelijk heeft gemaakt voor het dagelijkse beheer van de visserij. Het bedrijfsleven is er feitelijk in geslaagd de
overheid een groot aantal taken op zich te laten nemen. Tegelijkertijd is duidelijk dat het bedrijfsleven zeer ongelukkig is met deze zeer gedetailleerde en
vaak kostenverhogende regelgeving.
De situatie in de kustvisserij is historisch gegroeid. De doelgroep is klein
en de beleidsvorming en uitvoering hebben steeds in klein verband op efficiënte wijze vorm kunnen krijgen. De laatste jaren is dit aan het veranderen. Voorbeelden hiervan zijn de complexe jaarlijkse beslissingen over de mosselzaaden kokkelvisserij. Doordat ook natuurbelangen nadrukkelijk worden meegewogen, is de besluitvorming complexer. Deze besluiten worden noodgedwongen vlak voor de opening van het seizoen genomen. Alle betrokken
visserij- en natuurbeschermingsorganisaties komen hierdoor in het dilemma
hoe zij hierin constructief een rol kunnen spelen. Ook voor het parlement vormt
dit een probleem. Andere voorbeelden betreffen de beleidsvorming over het
perceelsbeheer en de uitgifte van percelen. De vraag is hoe hierin verbetering
kan worden aangebracht.
Een herijking van het beleidsproces is nodig. Voor de zeevisserij moet gekeken worden naar de oorzaak van de problemen: het in toenemende mate verschuiven van de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven naar de overheid.
Dit proces moet waar mogelijk worden gekeerd. De overheid mag en kan niet
verantwoordelijk zijn voor bedrijfsbeslissingen. Dit wil niet zeggen dat bijvoorbeeld de spreiding van de visserij en de bewaking van de uitputting van de
vangstrechten een exclusieve zorg zijn van het bedrijfsleven. Dit is een gezamenlijk belang. Alleen wanneer het bedrijfsleven zelf die verantwoordelijkheid
voelt, zal het draagvlak toenemen. In het verleden is gebleken dat het bedrijfsleven deze verantwoordelijkheid niet aankon. Derhalve mag niet op voorhand worden aangenomen dat dit nu wel zal lukken. Echter, door het opzetten
van samenwerkingsprojecten kan dit proces wellicht worden bevorderd. In dit
verband is het rapport van de Stuurgroep Biesheuvel belangrijk. In dit rapport
wordt een concrete uitwerking gegeven aan samenwerkingsprojecten in de
zeevisserij, waarbij zowel aanvoer, handel en verwerking zijn betrokken. Vissers nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het quotumbeheer en maken afspraken over sancties bij niet-naleving van de groepscontingent-regels.
Handel en verwerking zijn hier op vrijwillige basis bij betrokken. In hoofdstuk
4 wordt op de uitwerking van het rapport teruggekomen.
Bij het overdragen van taken is een belangrijk aandachtspunt dat de overheid de druk van het bedrijfsleven moet weerstaan om de verantwoordelijkheid
weer over te nemen van de sector als in de aanloopfase blijkt dat de sector
het niet (meteen) voor elkaar krijgt. Herijking betekent intussen niet dat voor
de overheid in de toekomst geen taak meer bestaat. Ook bij het overdragen
van taken aan de vissers zal de overheid er op moeten blijven toezien dat de
bedrijfstak binnen de wettelijk toegelaten kaders blijft. Daarbij is de inzet van
nieuwe juridische instrumenten, gericht op een meer effectieve handhaving,
niet uitgesloten. Als voorbeeld kan worden gedacht aan de mogelijke introductie van administratieve sancties.
Voor de kustvisserij moet de nadruk liggen op het ontwikkelen van een
lange termijnbeleid voor de visserij in dekustwateren. In deze nota worden
daartoe voorstellen gedaan. Voorts is de scheiding tussen beleid en uitvoering
van belang. In dit kader wordt onderzocht of, binnen bepaalde randvoorwaarden, de wijze van uitgifte en het beheer van percelen, verzelfstandigd kan worden. Ook zal worden onderzocht hoe het Produktschap een grotere rol kan
krijgen in het beleidsproces, met name als het gaat om afwegingen tussen subsectoren van de visserij en tussen individuele bedrijfsbelangen. Binnen het vis-
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serijbeleid voor onder andere de kustwateren speelt tevens de vraag welke taken van vooral regionaal belang in aanmerking zouden kunnen komen voor
decentralisatie. Ook deze discussie zal de komende jaren worden gevoerd,
mede in relatie tot het natuurbeleid.
Uitwerking van bovengenoemde tendensen zal de komende jaren veel aandacht vragen.
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4. BELEID VOOR DE JAREN NEGENTIG
4.1. Inleiding
In de vorige hoofdstukken is de ontwikkeling geschetst van het EG- en nationale visserijbeleid en is aandacht geschonken aan het natuur- en milieubeleid, het kwaliteitsbeleid, onderwijs en welzijn. Tevens is in een intermezzo
aangegeven wat de kansen zijn van de deelsectoren in de visserij op termijn
en is aandacht besteed aan de relatie tussen beleid en uitvoering.
Voordat in dit hoofdstuk het beleid voor de zee- en kustvisserij van de jaren
negentig wordt uiteengezet is het zinvol aandacht te schenken aan de doelstelling van het door de overheid te voeren visserijbeleid. Deze doelstelling is vertrekpunt geweest bij het formuleren van het toekomstige beleid.
De algemene doelstelling voor het visserijbeleid luidt:

Het bevorderen van een verantwoorde visserij en een evenwichtige
exploitatie van de visbestanden.
Dit betekent dat de overheid binnen de randvoorwaarden die gesteld worden door andere functies tracht de visserij als een economische activiteit, die
voorziet in de bevoorrading van door de markt gevraagde produkten, te bevorderen. Naast een stimulerend beleid op nationaal vlak behoort hiertoe ook het
behartigen van de belangen van de Nederlandse visserij in EG-kader. Verder
is van belang dat de visserij wordt beoefend op een verantwoorde wijze,
dat wil zeggen rekening houdend met de waarde van andere functies van het
aquatisch systeem, waaronder de natuurfunctie. Tenslotte moeten de bestanden zodanig bevist worden dat ook op langere termijn sprake is van een
levensvatbare sector. Dit wordt verstaan onder een evenwichtige exploitatie.
Het visserijbeleid voor de jaren negentig kan niet los worden gezien van
het regeringsbeleid inzake de ruimtelijke ordening, het waterbeheer en het natuurbeheer. Het door de regering vastgestelde beleid op deze terreinen, zoals
verwoord in paragraaf 2.4, geeft het kader aan waarbinnen het visserijbeleid
zich dient te bewegen. Met andere woorden, de grenzen van het toekomstige
visserijbeleid zijn neergelegd in onder andere de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening, het Natuurbeleidsplan, de Derde Nota Waterhuishouding.
Meer regionaal zijn het beleidsplan Westerschelde, het beleidsplan Oosterschelde en de PKB Waddenzee van belang. Daarnaast spelen de afspraken die
zijn gemaakt tijdens internationale regeringsconferenties (Noordzee 1990,
Waddenzee 1991) een rol. Deze structuurnota is een nadere uitwerking van
de in bovengenoemde nota's neergelegde uitgangspunten voor de visserij.
Het beleid inzake de Noordzee is gericht op het behoud en de natuurlijke
ontwikkeling van het ecosysteem. Het visserijbeleid moet in dit kader gericht
zijn op het instandhouden van de visbestanden als vernieuwbare hulpbron
waarbij blijvende aantasting van het ecosysteem wordt voorkomen. Tevens
dient de visserij onderdeel uit te maken van een gezond waterhuishoudkundig
systeem waardoor een duurzaam gebruik van dit systeem wordt gegarandeerd.
In dit hoofdstuk zal bij de uitwerking van het genoemde regeringsbeleid worden gekozen voor de volgende basisbenadering.
Het visserijbeleid is, rekeninghoudend met de regeringsnota's inzake het
aquatisch systeem, gericht op:
1. het waarborgen van visbestanden waarvan het paaibestand boven het
veilig biologisch minimum ligt en die bovendien uit meerdere jaarklassen
bestaan;
2. het minimaliseren van de bijvangsten van commercieel niet-interessante
vissoorten;
3. het minimaliseren van de mogelijke schade aan natuurlijke populaties
van andere organismen (zeezoogdieren, vogels).
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De inpassing van de visserij in het algemene beleid voor de Noordzee en
de kustwateren betekent in een aantal gevallen dat het huidige visserijbeleid
zal moeten worden aangepast. Hierbij kan het onder andere gaan om aanpassingen met betrekking tot de vangsthoeveelheid, het aantal zeedagen, de
vangsttechnieken en waar nodig het sluiten van bepaalde visserijgebieden.
Meer in concreto betekent dit het volgende. Voordat het paaibestand van
een bepaalde vissoort door de visserij-inspanning daalt beneden het veilig biologisch minimum, dient de overheid (EG of nationaal) in te grijpen door middel
van beheersmaatregelen. Een bekend voorbeeld van een dergelijk ingrijpen is
de sluiting van de haringvisserij op de Noordzee in de jaren tachtig. Bevindt
het paaibestand zich daarentegen ruimschoots boven het minimumniveau dan
dient de overheid terughoudend te zijn met het toepassen van beheersmaatregelen. Op deze wijze blijft enerzijds de bewegingsvrijheid van de visserijsector
zo groot mogelijk en wordt anderzijds de sector in de gelegenheid gesteld om,
indien zij dit noodzakelijk acht, zelf beheersmaatregelen te nemen. Langs deze
weg gaat de sector meer verantwoordelijkheid dragen voor het beheer van de
visbestanden dan thans het geval is en kan de overheid haar bemoeienis beperken tot de bovengenoemde doelstellingen.
Naast de omvang van een bestand gaat het uiteraard ook om de vraag of
er sprake is van gezonde bestanden, dat wil zeggen bestanden die zijn opgebouwd uit verschillende jaarklassen. De visserij dient er op gericht te zijn
uitsluitend de grotere vissen weg te vangen en de jongere jaarklassen te sparen. Onder andere door eisen te stellen aan de visserijtechniek, bijvoorbeeld
minimummaaswijdten, kan het ontzien van de jongere jaarklassen worden bevorderd. Overigens moet worden opgemerkt dat de omvang van jaarklassen
vooreen groot deel wordt bepaald door visserij-onafhankelijke factoren, zoals
klimatologische omstandigheden.
Daarnaast is aandacht nodig voor de interactieprocessen tussen de visbestanden en andere organismen van het aquatisch systeem alsmede de invloed daarop van de visserij. Dit geldt zowel voor de invloed van visserij op
de bodemorganismen en niet-commerciële vissoorten als ook voor de gevolgen van bepaalde visserijtechnieken op zeezoogdieren. Ook de aspecten van
de voedselconcurrentie met vogels spelen een rol. Het ingestelde EG-verbod
op het gebruik van grootschalige drijfnetten in de tonijnvisserij is een voorbeeld van een door natuuroverwegingen ingegeven maatregel. Daarnaast
dient de overheid ook te bevorderen dat de zee een schoon en gezond milieu
vormt voor de ontwikkeling van gezonde visbestanden. Deze gezonde visbestanden zijn uiteraard zeer gebaat bij een goed functionerend ecosysteem.
Het tegengaan van vervuiling en lozing op zee van bijvoorbeeld afvalstoffen
behoort hiertoe. Belangrijk is dat gekozen is voor een watersysteembenadering
waarbij alle aspecten van het aquatisch systeem en de interacties aan de orde
komen.
Het in de regeringsnota's geschetste beleid inzake de kustwateren heeft geleid tot een aantal specifieke doelstellingen. Het beleid ten aanzien van de
Waddenzee is gericht op het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden. Natuur heeft het primaat in dit gebied. Visserij-activiteiten zullen moeten
worden ingepast in het bestaande Waddenbeleid. Dit impliceert dat een evaluatie plaats moet vinden van de effecten van de visserij op de natuurwaarden
waarbij het met name gaat om de invloed van de visserij op het bodemleven,
de zeezoogdieren en de voedselvoorziening voor vogels. Uitgangspunt is dat
ongewenste effecten van de visserij door beperkingen moeten worden teruggedrongen.
Voor de overige kustwateren, met name de Oosterschelde en de Westerschelde en de Voordelta, gelden soortgelijke beleidsafwegingen. Ook hier
moet de waarde van visserij-activiteiten worden afgewogen tegen de mogelijke gevolgen van de aantasting van de ecologische waarden. De beleidskeuzen vinden plaats binnen de randvoorwaarden die door de relevante re-
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geringsnota's zijn gesteld. In het vervolg van dit hoofdstuk zal bovenstaande
basisbenadering verder worden uitgewerkt.
In dit hoofdstuk wordt de zee- en kustvisserij in drie delen behandeld. Allereerst volgt een paragraaf met een analyse van het toekomstige beleid voor de
zeevisserij. In de tweede plaats wordt aandacht geschonken aan de visserij in
de kustwateren en de schaal- en schelpdiervisserij in de visserijzone. Aansluitend worden de problemen van de schelpdiercultures geanalyseerd en de beleidslijnen voor de komende jaren geschetst. Evenals in hoofdstuk 2 zal het
marktbeleid ook in dit hoofdstuk aan de orde komen. Het toekomstige kwaliteitsbeleid wordt uiteengezet in paragraaf 4.6. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met de nieuwe beleidslijnen voor onderzoek en onderwijs, een schets van de
sociale situatie in de visserij, een financiële paragraaf en een paragraaf inzake
de evaluatie van het beleid.

4.2. Zeevisserij
4.2.1. De interactie tussen visserij en andere functies
De Noordzee is één van de meest intensief benutte zeeën ter wereld. Door
watervervuiling kan de kwaliteit van consumptievis achteruit gaan en kan de
reproductie worden verminderd. Daarbij kan worden gedacht aan directe lozing van verontreinigende stoffen vanaf land via rivieren en pijpleidingen. Maar
ook aan verontreiniging vanaf mijnbouwinstallaties op zee: door ongevallen en
door lozingen. Daarnaast is de lozing door schepen van olieresten en chemisch
afval ook een bron van vervuiling. Visserij en natuurbescherming hebben in
bovenstaande gevallen een gezamenlijk belang. Beide zijn gebaat bij een schone Noordzee en een goed functionerend ecosysteem.
De visserij heeft uiteraard ook gevolgen voor het ecosysteem. Onderstaand
wordt hier nader op ingegaan. Het algemene uitgangspunt van duurzaamheid
van het systeem moet worden vertaald in criteria waarop de besluitvorming kan
worden gebaseerd. In de inleiding op dit hoofdstuk zijn de hoofdcriteria genoemd. Visserij grijpt in op het ecosysteem. De mate van ingrijpen moet zodanig worden beperkt dat de duurzaamheid van het watersysteem veilig gesteld
blijft. Zoals opgemerkt in de inleiding is een eerste vereiste dat uit dit uitgangspunt voortvloeit dat de instandhouding van soorten gegarandeerd is. Deze instandhoudingsdoelstelling moet breed worden opgevat en richt zich ook op
indirecte effecten van de visserij op bijvoorbeeld niet-commerciële vissoorten,
zeezoogdieren en vogels.
Naast dit primaire criterium wordt duurzaamheid bepaald door evenwichtige opbouw van bestanden. Van een bestand moet niet alleen worden beoordeeld of de omvang van het paaibestand zich bevindt boven het veilig biologisch minimum, maar tevens of meerdere jaarklassen aanwezig zijn. Visserij
moet zich in principe beperken tot het vissen van de jaarklassen, die duurzaamheid van de betrokken soort niet onomkeerbaar in gevaar brengt. Dit zijn doorgaans de oudere jaarklassen.
Bovenstaande uitgangspunten leiden tot een aantal algemene beleidsdoelstellingen die voortvloeien uit het zo evenwichtig mogelijk op elkaar afstemmen van de visserij-activiteit op natuurwaarden. Deze algemene beleidsdoelstellingen zullen voor het zeevisserijbeleid in EG-kader moeten worden ingebracht, omdat dit een communautaire bevoegdheid betreft. Dit houdt in dat
onderstaande beleidspunten voor de zeevisserij aangeven wat de nationale opstelling zal zijn in het communautaire overleg.
Visserij- in tensiteit
Via maatregelen als gesloten gebieden, gesloten tijden (bijvoorbeeld scholbox) en maaswijdtemaatregelen moet de intensiteit van de visserij zodanig
worden beperkt dat wordt gevist zonder dat de duurzaamheid van het systeem
onomkeerbaar wordt aangetast. Hierin ligt begrepen de instandhoudingsdoelstelling zoals hierboven in brede zin is omschreven.
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Bijvangsten
Visserij is een economische activiteit die zich richt op marktwaardige soorten. Een belangrijk ongewenst effect van de visserij betreft de bijvangsten. Bijvangsten kunnen verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om commercieel interessante vissoorten die niet meer mogen worden gevangen omdat op
grond van het TAC-/quotumstelsel de visserij is gesloten. In de tweede plaats
kan het vis betreffen die wel mag worden gevangen maar die kwalitatief of
markttechnisch niet interessant wordt gevonden. In alle gevallen wordt de betrokken vis dood overboord gezet. Deze situatie is uit beheersoogpunt uiterst
ongewenst. In dit kader vraagt ook de industrievisserij aandacht. Bij deze vorm
van visserij, wordt vaak jonge visbijgevangen van soorten die geschikt zijn
voor menselijke consumptie. Dit is ongewenst. Tenslotte gaat het om de bijvangsten van zeezoogdieren en/of vogels die verstrikt raken in de netten. Het
meevangen van zeezoogdieren en/of vogels moet worden voorkomen door
aanpassingen van het vistuig.
Het reduceren van de bijvangstproblematiek kan op verschillende manieren
ter hand worden genomen. Allereerst blijft het onderzoek naar vergroting van
selectiviteit van de vangstmethoden ook in de toekomst een hoge prioriteit behouden. Voorts kan worden gedacht aan het instellen van gesloten tijden en/of
gesloten gebieden voor bepaalde vistuigen en het aanpakken van deze problematiek door het vaststellen van een TAC voor vissoorten die niet gescheiden
van elkaar kunnen worden gevangen.
• BELEIDSPUNT
In het onderzoek zal prioriteit worden gegeven aan de ontwikkeling van
meer selectieve vismethoden. Nederland zal in EG-kader streven naar het
vaststellen van maatregelen welke de bijvangstproblematiek reduceren.
Overige effecten van visserij
Visserij-activiteiten kunnen niet-beoogde schade veroorzaken aan de omgeving. Belangrijkste voorbeeld in de huidige zeevisserij zijn de effecten van
het boomkorvistuig op het bodemleven en de bodem. Het beleid ten aanzien
van schadelijke bij-effecten van visserij is erop gericht deze zoveel mogelijk te
beperken. Veelal zal dit consequenties hebben voor de techniek van het vissen
en het vistuig.
Ten aanzien van de effecten van de boomkor wordt reeds geruime tijd onderzoek verricht. De tot nu toe verkregen onderzoeksresultaten wijzen echter
op negatieve effecten van de boomkor op het benthisch ecosysteem, dat wil
zeggen op de organismen in de zeebodem. Het treffen van maatregelen welke
deze effecten beperken, is noodzakelijk. Momenteel wordt bekeken of er een
limiet moet worden gesteld aan het gewicht of het aantal kettingen, de zogenaamde wekkers, die aan de boomkor worden bevestigd.
Bij de tongvisserij in de zuidelijke Noordzee wordt gebruik gemaakt van
boomkorren voorzien van kettingmatten. Deze zeer zware vistuigen, welke
overigens binnen de EG ook door andere landen worden gebruikt, zijn ontwikkeld om de visserij in stenige bestekken te kunnen uitoefenen. Ook deze vorm
van visserij veroorzaakt schade aan de bodem en zal moeten worden betrokken
bij de formulering van voorstellen om schade te beperken.
De economische consequenties van de te treffen maatregelen en de beschikbaarheid van alternatieven zullen bij de afweging worden betrokken. Het
onderzoek naar een alternatieve vorm van boomkorvistuig, vooral een akoestisch of elektrisch vistuig, wordt met prioriteit voortgezet. In 1993 komt een
deel van dit onderzoek in de afrondende fase.
• BELEIDSPUNT
Nederland zal uiterlijk in 1994, in overleg met andere rechtstreeks betrokken
lidstaten, in EG-kader voorstellen indienen tot beperking van schadelijke ef-
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fecten van de boomkorvisserij. Naar de huidige inzichten kan onder meer
worden gedacht aan voorstellen met betrekking tot het gebruik van kettingmatten en wekkerkettingen.
Paai- en opgroeigebieden van vis
De visserij heeft belang bij het beschermen van paai- en opgroeigebieden
van jonge vis. Het beleid zal zich in EG-verband richten op het verder inhoud
geven van deze doelstelling. Een voorbeeld daarvan zou de aanscherping kunnen zijn van het beleid ten aanzien van de scholbox. In de huidige regelgeving
mogen schepen van boven de 300 pk in het eerste en laatste kwartaal in deze
schol box vissen. Het gevolg is dat veel ondermaatse vis wordt bijgevangen,
die dood overboord gaat. Dit staat op gespannen voet met het beleid om
slechts oudere jaarklassen te vissen. De vraag moet worden gesteld of niet verstandiger met de bestanden wordt omgegaan wanneer deze box geheel gesloten
wordt voor dit type schepen of met grotere maaswijdten moet worden gevist.
• BELEIDSPUNT
Nederland zal in Brussel pleiten voor een aanscherping van de bepalingen
van de scholbox.
In het voorgaande is ingegaan op de effecten van visserij op de natuur. In
hoofdstuk 2 is aangegeven dat op de ministers-Noordzeeconferentie is gevraagd naar een Quality Status Report van de Noordzee. De North Sea Task
Force is met deze taak belast en zal in 1993 dit rapport afronden. Uiteraard
kan op basis daarvan nadere besluitvorming noodzakelijk blijken.
Wettelijk kader
Het bewerkstelligen van deze maatregelen alsook van andere maatregelen
voor de visserij die uit het oogpunt van natuurbescherming van belang zijn,
is niet mogelijk op basis van het bestaande wettelijke instrumentarium van de
Visserijwet 1 963 voor zover zij de visserij in de visserijzone betreffen. In dit verband zal er bij de Europese Commissie op worden aangedrongen om bij de
formulering van regels voor de visserij aandacht te schenken aan dit natuurbeschermingsbelang. Deze invalshoek is vooral van betekenis teneinde te
voorkomen dat Nederlandse vissers in een ongunstige concurrentiepositie
worden geplaatst ten opzichte van hun buitenlandse collega's. Voor zover deze
maatregelen in EG-verband zouden kunnen worden vastgesteld, kunnen deze
op basis van de Visserijwet 1963 worden geëffectueerd ter uitvoering van het
communautaire visserijbeleid.
Overigens is EG-rechtelijk niet uitgesloten dat Nederland voor de eigen vissers zelfstandig maatregelen neemt met betrekking tot de visserij doch dit is,
ook procedureel, aan beperkingen gebonden. Deze beperkingen houden in dat
aanvullende nationale maatregelen zich kunnen richten op lokale bestanden
en verdergaande (technische) maatregelen voor zover die een aanvulling zijn
op de communautaire maatregelen of minimumvereisten. Op dit moment is het
nationaal niet mogelijk om op grond van natuuroverwegingen technische
maatregelen te nemen in de zeevisserij. Hiervoor is een wijziging van artikel
4 van de Visserijwet 1963 noodzakelijk. Deze wijziging kan slechts betrekking
hebben op visserij die niet onder het effectieve gemeenschappelijk visserijbeleid valt.

• BELEIDSPUNT
Een wijziging van de Visserijwet zal worden voorbereid ten einde voor specifieke, lokale visserijvormen maatregelen op grond van natuuroverwegingen mogelijk te maken.
Voorzover de bestanden zijn gelegen binnen de territoriale zee biedt ook
de Natuurbeschermingswet mogelijkheden voor regulering van de visserij uit
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het oogpunt van natuurbescherming. Bij het stellen van maatregelen voor de
visserij kan in de wateren die op grond van de Visserijwet als kustwateren zijn
aangewezen mede rekening worden gehouden met de belangen van de natuurbescherming. Dergelijke maatregelen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een
verbod op de visserij met bepaalde vistuigen die onaanvaardbare verstoring
van de natuur veroorzaken en het afsluiten van bepaalde gebieden voor de gehele visserij of bepaalde delen daarvan.
4.2.2. EG-visserijbeleid
In paragraaf 2.2 is aangegeven dat het huidige beleid met betrekking tot
de instandhouding en exploitatie van de visbestanden wordt bepaald door de
EG. Van het EG-beleid kan worden vastgesteld, dat grosso modo het instandhoudingsbeleid redelijk succesvol is. De meeste voor Nederland van belang
zijnde vissoorten bevinden zich qua paaibestand boven het veilig geachte biologisch minimum. Daarnaast kan worden opgemerkt dat het TAC's- en quotastelsel als verdeelmechanisme van de beschikbare bestanden een belangrijke
functie heeft. Op een eenvoudige en uniforme wijze wordt de binnen de
200-mijlszone van de EG beschikbare vis verdeeld over de betrokken lid-staten. De communautaire toegang tot de visgronden van de lid-staten is hierdoor
mogelijk geworden. Bij deTAC-adviezen wordt door visserijbiologen in veel
gevallen rekening gehouden met de handhaving of het herstel van het paaibestand boven het zogenaamde veilig biologisch minimum (in de vakliteratuur
"safe biological limit" of "target minimum level"). Indien het paaibestand
onder het veilig biologisch minimum komt, is de kans groot dat de omvang
van de jaarklassen afneemt, en wordt de kans op een sterke jaarklasse erg klein.
De produktie van zwakke jaarklassen brengt de continuïteit van de visserij als
economische activiteit in gevaar.
Bij het visstandbeheer zoals gevoerd door de EG wordt gestreefd naar een
duurzaam rendabele visserij en een grote mate van stabiliteit in de jaarlijkse
vangsten. Deze combinatie van duurzame rentabiliteit en stabiliteit kan worden
bereikt door ervoor te zorgen dat de omvang van het paaibestand ruim boven
het veilig biologisch minimum blijft. Teneinde dit laatste te bewerkstelligen
wordt een TAC veelal vastgesteld op een niveau dat lager ligt dan voor de
handhaving van het veilig biologisch minimum noodzakelijk is.
Met deze benaderingswijze neemt de overheid de primaire verantwoordelijkheid op zich voor het instandhouden van een duurzaam rendabele en stabiele visserij. De hoogte van een TAC wordt immers vastgesteld met het oog
op de lange-termijn-belangen van de sector. Dit houdt tevens in dat de sector
zelf slechts in beperkte mate verantwoordelijkheid wordt gegeven voor het veiligstellen van zijn lange-termijn-belangen. Instandhoudingsbeleid conform het
zojuist geschetste model wordt economisch visstandbeheer genoemd.
Het vaststellen van een TAC op een niveau dat lager ligt dan strikt noodzakelijk is om een zekere minimumomvang van het paaibestand veilig te stellen,
leidt tot onbegrip bij de vissers en tot vermindering van het draagvlak voor het
beleid. De lange-termijn-visie die ten grondslag ligt aan economisch visstandbeheer botst met de korte-termijn-belangen van de vissers, terwijl ook de sector oog zou moeten hebben voor zijn belangen op de lange termijn. Een direct
gevolg hiervan is dat de maatregelen die getroffen worden moeilijk zijn te
handhaven. Controle-inspanningen, hoe intensief ook, kunnen hiertegen onvoldoende tegenwicht bieden. De merkwaardige situatie is ontstaan dat de
overheid een duurzaam rendabele visserij tracht te bereiken, terwijl de visserijsector hieraan slechts beperkt wil meewerken. Geconstateerd kan worden
dat van deze situatie sprake is sinds de eerste quoteringsmaatregelen, ingegeven vanuit de NEAFC-aanbevelingen in 1975.
Gezien het voorgaande is Nederland van mening dat de taak van de overheid zich dient te beperken tot het bewaken van het veilig biologisch minimum,
opdat het voortbestaan van de visserij als economische activiteit niet in gevaar
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komt. De overheid dient niet de verantwoordelijkheid te dragen voor een visserij met een economisch optimaal karakter. Met dit laatste wordt bedoeld een
zodanige visserij dat van jaar tot jaar sprake is van vangsten op een gemiddeld
stabiel en rendabel niveau. Het verschil tussen deze vorm van beleid en een
beleid gebaseerd op het veilig biologisch minimum is dat de vangsten in het
eerste geval relatief stabiel zijn van jaar op jaar, terwijl in het tweede geval sprake is van fluctuaties in de vangsten afhankelijk van de natuurlijke fluctuaties
in het visbestand.
Een en ander betekent dat een TAC kan worden vastgesteld op een niveau
waarbij volledige benutting overeenkomt met reductie van het paaibestand tot
het veilig biologisch minimum. TAC's welke op deze wijze worden vastgesteld
zijn hoger dan die welke conform economisch visstandbeheer worden vastgesteld. Wanneer reductie tot het veilig biologisch minimum daadwerkelijk
plaatsvindt (en de TAC dus inderdaad volledig wordt benut), kan dit als consequentie hebben dat het jaar daarop een aanmerkelijk lagere TAC moet worden
vastgesteld. Opgemerkt zij dat de omvang van het paaibestand uiteraard niet
uitsluitend door visserij-activiteiten wordt bepaald. Het toetreden van nieuwe
jaarklassen tot het paaibestand blijft altijd plaatsvinden, zodat het voortzetten
van de visserij in volgende jaren mogelijk blijft. Echter, de natuurlijke fluctuaties in de omvang van het paaibestand zullen bij deze vorm van visstandbeheer
meer tot uitdrukking komen in de jaarlijkse TAC's dan bij economisch visstandbeheer het geval is. De vorm van visstandbeheer, waarbij de verantwoordelijkheid van de overheid zich beperkt tot bewaking van het veilig biologisch minimum, wordt biologisch visstandbeheer genoemd.
Naast deze kanttekeningen bij de uitgangspunten van het TAC/quotasysteem zijn meer specifieke opmerkingen te maken. Het betreft dan de belangrijkste problemen die zich bij het huidige systeem van TAC's en quota voordoen:
- Het feit dat TAC's worden vastgesteld in de vorm van eenduidige getallen
zonder marges op basis van door de wetenschappers aangegeven opties.
De onzekerheid waarmee de biologische advisering met betrekking tot
de TAC's is omgeven komt niet tot uiting in de vastgestelde TAC's. Anderzijds wordt wel van de Lidstaten verwacht dat zij de TAC's strikt
handhaven.
- Daar uitsluitend de daadwerkelijk geregistreerde hoeveelheden aangelande vis in mindering worden gebracht op de quota, is er bij de vissers
een prikkel tot het illegaal ( = ongeregistreerd) aanlanden van vis.
- Naleving van de quota is moeilijk te controleren.
- Het systeem houdt onvoldoende rekening met het feit dat bepaalde vissoorten niet of nauwelijks onafhankelijk van elkaar te vangen zijn. Dit
brengt met zich mee dat als het quotum van een bepaalde vissoort volgevist is, de vissers genoodzaakt zijn alle vangsten van deze vissoorten
overboord te zetten.
Een aanpassing van het TAC's en quotasysteem is, gelet op de bovenstaande bezwaren, gewenst. Benadrukt wordt dat het zeevisserijbeleid nagenoeg
geheel wordt vastgesteld in EG-kader. Aanpassingen van dit beleid kunnen alleen door de Europese ministers van Visserij worden vastgesteld. Als in de volgende beleidspunten wordt gesproken over een ander beleid dan gaat het om
deinzet van Nederland in de onderhandelingen in EG-kader.
Gezocht moet worden naar een stringent beleid waar de instandhouding
van een bestand dit nodig maakt en een minder stringent beleid waar de ontwikkeling van een bestand dit mogelijk maakt. Het huidige TAC- en quotumsysteem zou op dit punt een andere invulling moeten krijgen. De instandhouding van de visbestanden is een basistaak van de overheid. Ingrijpen in situaties, waarin paaibestanden onder een veilig geacht biologisch minimum raken
is noodzakelijk. Verwacht wordt dat de visser de maatregelen in dit kader accepteert.
Een verderliggende doelstelling van beheer van de visbestanden, gericht op
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een optimale visserij kan slechts worden gerealiseerd met steun van het bedrijfsleven. De visser draagt daar ook een eigen verantwoordelijkheid voor. Een
evenwichtig beheer van de bestanden kan immers gedurende een reeks van
jaren een hoog rendement opleveren. Het moet duidelijk zijn dat de overheid
een instandhoudingsbeleid moet voeren dat is gebaseerd op met name biologische gronden en niet een beleid dat, zoals thans het geval is, streeft naar een
stabiele visserij van jaar op jaar.
• BELEIDSPUNT
Nederland zal zich in EG-kader inzetten vooreen meer flexibel TAC's- en
quotumbeleid voor die visbestanden, waarvoor geldt dat de paaibestanden
zich bevinden boven het veilig geachte biologisch minimum en die bovendien meerdere jaarklassen kennen.
Uiteraard kan wel via structuurbeleid worden gestreefd naar een optimalisatie van de visserij op middellange termijn.
In het in december 1991 gepresenteerde rapport is het gevoerde visserijbeleid door de Europese Commissie geëvalueerd. Nederland heeft de
Commissie medio 1991 een aantal voorstellen in overweging gegeven voor de
aanpassing van het gemeenschappelijk visserijbeleid voor de jaren 1993-2003.
Dit is neergelegd in een memorandum aan visserijcommissaris Marin.
Eén van de uitgangspunten is dat een betere aansluiting van de regels bij
de economische realiteit van de visserijsector gewenst is. Hieraan kan bijvoorbeeld een bijdrage worden geleverd door op communautair niveau economische stimulansen in het beleid op te nemen. Verder is gewezen op het feit dat
een grotere eigen verantwoordelijkheid van de sector voor de doelstellingen
van het beleid een voorwaarde is voor het slagen van het gemeenschappelijk
visserijbeleid. Om een betere uitvoering van het huidige EG-beleid mogelijk te
maken zijn daarnaast suggesties gedaan voor globalisering en flexibilisering
van de regelgeving.
In dit verband is door Nederland voorgesteld inzetbeperkende maatregelen
te introduceren. Hierbij wordt met name gedacht aan een communautaire zeedagenregeling, waarbij nationale quota worden vertaald naar aantallen zeedagen.
Nederland realiseert zich dat introductie van een dergelijke regeling een ingrijpende wijziging van het gemeenschappelijk visserijbeleid inhoudt, hetgeen
de haalbaarheid op korte termijn moeilijk maakt. Derhalve zal de eerstkomende
jaren prioriteit worden gegeven aan flexibilisering van het bestaande systeem.
De Europese Commissie heeft begin 1992, op verzoek van de Ministerraad, toegezegd een studie te zullen uitvoeren naar de haalbaarheid van een communautair systeem van zeedagen. Nederland zal om dit uit te bouwen het initiatief nemen
voor een meerjarig onderzoek in samenwerking met de Europese Commissie.
• BELEIDSPUNT
Nederland zal, met het oog op de herziening van het EG-visserijbeleid, de
introductie van een communautaire zeedagenregeling blijven bepleiten.
Een belangrijk aandachtspunt betreft verder de bijvangstproblematiek.
Het voeren van een adequaat visstandsbeheer wordt bemoeilijkt door het feit
dat veelal meerdere vissoorten tegelijk worden gevangen. Niet altijd zijn de gevangen soorten voor de visser commercieel interessant. Ook komt het voor dat
op grond van het TAC/quotumstelsel een bepaalde vissoort door de visser niet
(meer) mag worden aangevoerd. Dit leidt tot het dood overboord zetten van
de ongewenste of niet-toegestane bijvangst. Deze zogenaamde "discards" komen niet meer ten goede aan de opbouw van de visbestanden. Daarom dient
de overheid met kracht te streven naar het terugdringen van de omvang van
de "discards". Dit kan op tweeërlei wijze worden bevorderd. Enerzijds zal veel
inspanning moeten worden verricht voor het ontwikkelen van meer selectieve
vismethoden waarbij het aandeel van de niet-gewenste bijvangsten tot een minimum wordt teruggebracht (zie beleidspunt paragraaf 4.2.1). Anderzijds kan
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worden gepleit voor het instellen van gezamenlijke TAC's voor vissoorten die
niet gescheiden van elkaar kunnen worden gevangen (bijvoorbeeld kabeljauw,
schelvis en wijting). Een gezamenlijke TAC voor dergelijke soorten maakt het
mogelijk om deze soorten te vangen in de verhouding waarin deze in zee voorkomen. Het gedwongen overboord zetten van een vissoort als gevolg van de
sluiting van het quotum is dan niet langer nodig.
• BELEIDSPUNT
Nederland streeft in EG-kader naar het instellen van gezamenlijke TAC's
voor bepaalde demersale vissoorten.
Daarnaast bestaat het probleem dat TAC's en quota per kalenderjaar niet
altijd aansluiten bij de ontwikkeling van de visbestanden. In EG-verband zal
daarom worden gestreefd naar het instellen van meerjarige TAC's en quota
waardoor de visserij flexibel kan reageren op wijzigingen inde visbestanden.
Binnen een meerjarig kader zal de visserijsector zelf moeten plannen wanneer
de toegewezen vangsthoeveelheden worden opgevist.
• BELEIDSPUNT
Nederland zal zich in EG-kader inzetten voor de invoering van meerjarige
TAC's en quota.
In het in december tot stand gekomen GVB voor de komende tien jaar zijn
meerjaren - en multispecies - TAC's als instrumenten van het TAC en quotumbeleid opgenomen. Verder is in EG-kader meer aandacht nodig voor het onderzoek naar de relaties tussen de vissoorten, het zogenaamde multi-speciesonderzoek. Derhalve zal de biologen worden gevraagd om bij hun advisering in
het kader van de TAC's rekening te houden met de processen tussen soorten
en de ecologische waarde van het watersysteem (zie ook par. 4.2.1.). Het in
Nederland ontwikkelde Amoebe-model kan hierbij zo nodig een ondersteunende rolvervullen.
• BELEIDSPUNT
In EG-kader zal erop worden aangedrongen om bij de jaarlijkse biologische
advisering zoveel mogelijk rekening te houden met de interspecifieke relaties en de ecologische waarde van het watersysteem.
In het kader van het Natuurbeleidsplan is in 1991, door het NIOZ, de Stichting Sea en het NI LOS, een studie verricht naar de wenselijkheid en juridische
mogelijkheden van de instelling van beschermde gebieden op de Noordzee.
De instelling van dergelijke gebieden heeft ten doel bescherming te bieden aan
het ecosysteem Noordzee dat door divers menselijk handelen -visserij, offshore, scheepvaart, winning van zand en grind - wordt verstoord. Voor de visserij
kan de instelling van beschermde gebieden positieve effecten hebben door de
bescherming van paai- en opgroeigebieden. Anderzijds kan door het verlies
van visgronden, afhankelijk van de omvang van de gesloten gebieden, economische schade ontstaan voor delen van de visserijsector welke dient te worden
meegewogen bij besluitvorming. Naar aanleiding van de resultaten van bovengenoemde studie zal in eerste instantie, ter vergroting van het inzicht in de relatie tussen visserij en het watersysteem, een onderzoeksgebied worden ingesteld op de Noordzee. Voor de effectuering daarvan is het noodzakelijk dat dit
gebeurt in EG-kader, zoals ook blijkt uit de juridische deelstudie. Ook in
ICES-verband heeft deze problematiek thans de aandacht.
• BELEIDSPUNT
Ten behoeve van onderzoek naar het herstel van natuurwaarden en het belang van kustgebieden als paaiplaats en kinderkamers van vispopulaties zal
door Nederland een voorstel worden geformuleerd voor het op experimentele basis sluiten van een gebied in de Noordzee. De begrenzing van het
gebied alsook de exacte beperkingen voor de visserij dienen nog te worden
vastgesteld op basis van nader te formuleren onderzoeksdoelstellingen. In
1993 zal de besluitvorming op nationaal niveau hierover worden afgerond,
waarna een voorstel tot gebiedssluiting in EG-kader zal worden ingebracht.
Tot sluiting van een gebied kan uitsluitend in EG-kader worden besloten.
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In de EG-wateren wordt eveneens de visserij voor industriële doeleinden
uitgeoefend. Deze vorm van visserij wordt niet door Nederland bedreven. Deze
visserij wordt met kleine mazen beoefend en is in principe gericht op vissoorten
welke niet voor consumptieve doeleinden worden gevangen zoals zandspiering en kever. Deze visserij richt zich daarnaast op sprot waarbij jonge haring
wordt bijgevangen. Met name de bijvangsten van jonge vis vormt een bron
van zorg. Nederland heeft in dat verband bij de Commissie bepleit om met beleidsvoorstellen te komen die een bijdrage leveren aan het terugdringen van
de vangsten van jonge haring. In Europees verband is een rapport van de Commissie over de industrievisserij in discussie gebracht. Uitgangspunt bij de Nederlandse opstelling zal zijn dat ook deze vorm van visserij op een verantwoorde wijze dient plaats te vinden in het ecosysteem van de Noordzee.
Toegang tot de visserij
Een ander aandachtspunt in EG-kader betreft de toegang tot de visserij. Het
gaat hierbij zowel om de toegang van vissers tot de quota van andere lidstaten
als om de mogelijkheid voor niet-Nederlandse ingezetenen om percelen te huren voor de schelpdiercultuur. Zoals in de notitie Interne Markt en de Visserijsector is uiteengezet, gaat het om een materie die nogal in beweging is.
De uitspraak van het Europese Hof van Justitie (zaakC-221/89) van 25 juli
1991 over de Britse regelgeving inzake de registratie van vissersvaartuigen zal
ook gevolgen hebben voor de Nederlandse situatie. Het Hof heeft gesteld dat
met betrekking tot het voeren van de vlag en de registratie van vissersvaartuigen door een Lidstaat slechts regels kunnen worden gesteld op grond waarvan
wordt geëist dat het betreffende vaartuig vanaf het grondgebied van die Lidstaat wordt beheerd en de exploitatie ervan vanuit het grondgebied wordt bestuurd of gecontroleerd. Bepalingen betreffende de nationaliteit van eigenaren
of bepalingen dat een bepaald deel van het aandelenkapitaal van een bedrijf
aan nationaliteitscriteria zijn gebonden zijn in strijd met de artikelen 7 en 52
van het EEG-verdrag. Deze uitgangspunten van Gemeenschapsrecht gelden
overigens ook voor het vergunningenbeleid terzake van de visserij en het beleid
met betrekking tot de plaatsgebonden visserij (schelpdiercultures). De Nederlandse regelgeving inzake de toegang tot de visserij moet derhalve worden
aangepast.
4.2.3. Contingentenen documenten
Het TAC's- en quotasysteem is in Nederland vertaald in een verdelingssysteem van contingenten voor tong en schol en documenten voor soorten als
kabeljauw, wijting, makreel en haring. Hiermee zijn nationale vangstrechten
verdeeld over de vissers. Dit heeft geleid tot een sterk aan regels gebonden visserij. Als zodanig beïnvloedt dit beheer de bedrijfsvoering in de sector. Alleen
door overdracht van contingenten of documenten is het voor de individuele
visser mogelijk zijn vangstmogelijkheden te verruimen.
Bij het documentensysteem is een knelpunt ontstaan ten aanzien van de
rondvisdocumenten. Het grootste deel van de aan ons land toegewezen
kabeljauw- en wijtingquota wordt via een stelsel van vangstdocumenten voorbehouden aan de rondvisvloot. Door het instellen van een maximale hoeveelheid aan te landen kabeljauw en wijting per visweek, de zogenaamde kistenregeling, wordt getracht de visserij te spreiden over het gehele jaar. De overdracht van de rondvisdocumenten is alleen onder voorwaarden (te zamen met
het betrokken vaartuig) toegestaan teneinde de continuïteit van de rondvissector te waarborgen en te voorkomen dat het aantal gespecialiseerde rondvisvissers in versneld tempo terugloopt. Dit systeem heeft geleid tot een tweetal
knelpunten.
Ten eerste kan de boomkorvloot technisch gezien het gehele kabeljauwquotum opvissen. Dit wordt voorkomen door een stringente bijvangstregeling,
die leidt tot het overboord zetten van vis. Het is beleidsmatig ongewenst dat
als gevolg van deze regeling permanent aanzienlijke hoeveelheden kabeljauw
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overboord moeten worden gezet door boomkorvaartuigen. Ten tweede blijkt
in de praktijk dat er geen duidelijke criteria bestaan voor de overschrijving van
een rondvisdocument op een ander vaartuig. Het beperken van overdrachten
kan hierdoor moeilijk worden gehandhaafd. Gestreefd wordt naar een ruimere
verhandelbaarheid van rondvisdocumenten.
• BELEIDSPUNT
De documenten voor de kabeljauw- en wijtingvisserij worden vrij overdraagbaar binnen de rondvissector waarbij elk afzonderlijk document recht
geeft op de aanvoer van de maximaal toegestane weekhoeveelheid kabeljauw en wijting (stapelbaarheid van documenten). Met ingang van
1995 wordt deze overdraagbaarheid verruimd tot de gehele kottersector.
4.2.4. Beheer nationale quota
In hoofdstuk 3 is ingegaan op de wenselijkheid te komen tot een herijking
van het beleid. Hierbij is met name een verandering noodzakelijk in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en bedrijfsleven. In het kader
van samenwerkingsprojecten van overheid en bedrijfsleven wordt getracht inhoud te geven aan dit proces. Uitgangspunt hierbij is, dat het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de invulling van ondernemingsbeslissingen, waaronder
spreiding van de visserij en bewaking van de uitputting van vangstrechten, en
de overheid verantwoordelijkheid draagt voor collectieve taken zoals het beheer van het nationale quotum, de inpassing van visserij in het ecosysteem etc.
Aan het proces waarbij alle verantwoordelijkheid voor de visserij bij de overheid kwam te liggen, kan via deze weg een einde komen.
In het samenwerkingsproject van overheid en bedrijfsleven in de Stuurgroep Biesheuvel zijn concrete voorstellen ontwikkeld om aan deze herijking
vorm te geven. In de komende jaren zal met kracht worden gestreefd naarde
uitbouw van de voorstellen van de Stuurgroep. De visserij kan via deze benadering aantonen dat met haar afspraken gemaakt kunnen worden die ook worden nagekomen.
Deze beleidswijziging vergt de nodige aanpassing van de sector. Een zekere
groei en daarmee tijd is nodig om de invoering te realiseren. In overleg met
de Tweede Kamer is afgesproken dat een belangrijk ijkpunt 1 januari 1994 is
om te bepalen of op deze weg kan worden doorgegaan.
4.2.5. Capaciteit
In paragraaf 2.2.2. wordt geconcludeerd dat het saneringsproces gestaag
verloopt en structureel leidt tot een daling van de omvang van de vloot gemeten in motorvermogen. Een evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangstrechten valt echter op korte termijn niet te realiseren. Het aanvullende instrumentarium van de zeedagen- en boomkorlengtebeperking is daarvoor onmisbaar. Dit
laatste weegt nog sterker wanneer de investeringen in nieuwe schepen in de
beschouwing wordt betrokken. Nieuwe schepen met eenzelfde motorvermogen zijn effectiever en efficiënter. In combinatie leiden sanering en zeedagenen boomkorlengtebeperking tot een afstemming van de ingezette capaciteit op
de vangstmogelijkheden.
Een opvallende constatering is dat er in de periode 1985-1990 ondanks de
overcapaciteit fors is geïnvesteerd. Dit effect van vernieuwing van de vloot is
nog versterkt doordat met name oude vaartuigen zijn gesaneerd. Ondernemers
achten de rentabiliteit van de visserij aantrekkelijk. Het hoeft geen betoog dat
een hoge rentabiliteit een remmende werking heeft op het terugdringen van
de overcapaciteit. Een belangrijkere conclusie is echter, dat zelfs bij gedeeltelijk
verplichte stillegging van schepen op grond van de zeedagenregeling het daarvan uitgaande kostenverhogend effect voor een groot aantal Nederlandse
visserij-ondernemingen voldoende winstkansen overlaat om tot investeringen
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over te gaan. Dit geeft aan, dat de visserij economisch rendabel is uit te voeren
in een situatie van overcapaciteit in termen van motorvermogen. Uiteraard
hangt deze rentabiliteit nauw samen met de thans lage olieprijzen en visprijzen.
Zodra deze prijzen zich ten ongunste wijzigen, ontstaat een nieuwe situatie
waarbij de rentabiliteit verslechtert. Gewaakt moet worden vooreen te statische benadering van het capaciteitsvraagstuk. Een beleidsdoelstelling die gericht is op een technisch evenwicht tussen vangstrechten en vangstcapaciteit
in termen van motorvermogen heeft op dit moment als consequentie dat de
rentabiliteit van de overblijvende visserij verder verbetert. Door sterke nadruk
op sanering kunnen in bepaalde situaties door de overheid gecrëerde economische rents ontstaan.
Om inzicht in deze aspecten te verkrijgen is door het LEI/DLO een schatting
gemaakt van de minimale vlootomvang, noodzakelijk om de Nederlandse quota technisch te kunnen benutten. Hierbij speelt een groot aantal onzekerheden
omtrent toekomstige verhoudingen. Visbestanden fluctueren bijvoorbeeld in
de tijd met een wisselend effect op delen van de vloot. Ook liep het aantal zeedagen in de situatie voor de invoering van de zeedagenregeling sterk uiteen:
kleinere schepen gebruikten in een zeker jaar 137 dagen, grotere 227. Op
grond van een aantal veronderstellingen berekent het LEI/DLO de minimale
technisch noodzakelijke capaciteit om de quota op te vissen op 410.000 a
450.000 pk.
In aanvulling hierop is door het LEI/DLO een schatting gemaakt van de
vangstcapaciteit waarbij de baten gelijk zijn aan de kosten. In deze situatie
wordt door de sector als geheel winst noch verlies gemaakt. Ook deze raming
is omgeven met onzekerheden zoals de genoemde prijsverhoudingen. Het
LEI/DLO raamt de capaciteit waarbij de baten gelijk zijn aan de kosten op circa
530.000 pk. Anders geformuleerd: de vlootcapaciteit zou circa 25% groter kunnen zijn, wanneer niet het technische criterium, maar het economische criterium als uitgangspunt wordt genomen. Overigens past hierbij wel de kanttekening dat deze analyse is uitgevoerd voor de vloot als geheel. Bij een vlootomvang van 530.000 pk schat het LEI/DLO, dat bij circa 6 a 10% van deze vlootcapaciteit een verliessituatie optreedt als gevolg van de scheve verdeling van
vangstrechten. Deels kan dit echter worden gecompenseerd door huur en verhuurtransacties.
Het voorgaande leidt tot de volgende conclusies:
a. de varende capaciteit van de kottervloot komt nagenoeg overeen met de
door het LEI/DLO berekende situatie van economisch evenwicht;
b. de op dit moment aan Nederland toegekende quota kunnen technisch
gezien worden gevangen meteen aanzienlijke kleinere vlootomvang,
namelijk 410.000 a 450.000 pk;
c. het verschil tussen het technische en economische evenwicht van circa
25% is mede oorzaak van de controleproblemen in de visserij;
d. het toepassen van inzetbeperkende maatregelen op de varende vloot,
zoals de zeedagenregeling, draagt in belangrijke mate bij aan het overbruggen van het verschil tussen economische en technische capaciteit;
e. er is bij de huidige vlootomvang globaal gesproken sprake van een economisch renderende visserij.
Voor het beleid van de komende jaren gaat het om twee zaken, namelijk
enerzijds de gewenste omvang van de kottervloot en anderzijds de manier
waarop deze gewenste omvang wordt bereikt. Deze twee zaken moeten in de
discussie niet worden verward. Het beschikbare instrumentarium is echter in
hoge mate bepalend voor wat ten aanzien van de capaciteit haalbaar is. Onderstaand wordt allereerst ingegaan op de principiële vraag of moet worden gestreefd naar het bereiken van het eerder genoemde technische evenwicht van
410.000 a 450.000 pk of dat wordt gekozen voor het economische evenwicht.
Nadat deze keuze is gemaakt kan worden gesproken over de inzet van instrumenten. Moet de eventueel noodzakelijke reductie plaatsvinden door middel
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van sanering, vrijwillig dan wel verplicht, of door de inzetbeperkende maatregelen, zoals de zeedagenregeling.
Wanneer voor de varende capaciteit naar het technisch evenwicht gestreefd
wordt is een belangrijk effect, dat de controle minder problematisch wordt. Dit
is een zeer belangrijk voordeel. Keerzijde van de medaille is, dat de resterende
vissers een economische rent realiseren. De sector en daarmee de werkgelegenheid is kleiner dan bij een capaciteit die is gebaseerd op het economisch
evenwicht. Steeds zal van de hoge winsten een druk op expansie in de vorm
van innovatie uitgaan, die op de één of andere wijze moet worden opgevangen, bijvoorbeeld via verdergaande sanering. De realisatie van het technisch
evenwicht is niet eenvoudig. Het zal duidelijk zijn dat bij het realiseren van
deze doelstelling door vrijwillige sanering de betreffende visser-ondernemer
schadeloos gesteld wenst te worden voor de derving van toekomstige inkomsten. Dit is duurder naarmate het technisch evenwicht dichter wordt benaderd.
Het zal derhalve een grote beleidsmatige en financiële inspanning vergen om
deze beleidsdoelstelling van sanering geheel te realiseren. Een nadeel van
technisch evenwicht is, dat de fluctuatie van de quota moeilijker kan worden
gevolgd. Dit zou op zichzelf pleiten voor een varende capaciteit die hoger ligt
dan het technisch evenwicht waarbij met behulp van de zeedagenregeling de
overcapaciteit wordt beheerst. Via een combinatie van sanering en zeedagenregeling kan het voornoemde probleem van fluctuaties in de quota worden opgelost. Op fluctuaties kan worden gereageerd - indien nodig - met een aanpassing van het aantal zeedagen. Via deze weg kan effectief de overcapaciteit
worden stilgelegd. Het is niet altijd noodzakelijk de vaartuigen technisch uit
de vaart te nemen. De zeedagenregeling is binnen het stelsel van TAC/quota
voorts goed uitvoerbaar. Het besluit om een schip uit de vaart te nemen kan
bij de inzet van de zeedagenregeling een ondernemersbeslissing blijven, die
gebaseerd wordt op bedrijfseconomische gronden. Voorts wordt de toegang
tot de visserij niet verder beperkt dan noodzakelijk.
Bij de afweging of het beleid zich moet richten op economisch danwei
technisch evenwicht is uitgangspunt dat de overheid de verantwoordelijkheid
draagt voor de bewaking van de uitputting van de nationale quota. De inzet
van de visserijvloot moet zodanig plaatsvinden, dat de quota worden gerespecteerd. De invulling van de verantwoordelijkheid van de overheid blijkt in
de praktijk de nodige problemen op te leveren. Het is duidelijk dat oplossing
hiervan de hoogste prioriteit heeft. Derhalve zal, indien andere pogingen, met
name het samenwerkingsproject tussen overheid en visserijsector op basis van
de adviezen van de Stuurgroep Biesheuvel stranden, reductie van de fysieke
capaciteit de enige weg zijn die open blijft. Gelet op de onzekerheden en de
kosten van vrijwillige sanering zal daarbij het instrumentarium zoals voorgesteld door de Commissie onderzoek verplichte sanering worden ingezet.
• BELEIDSPUNT
Indien de uitwerking van de voorstellen van de Stuurgroep Biesheuvel in
de praktijk niet slaagt, zal de overcapaciteit van de kottervloot worden afgebouwd via een stapsgewijze afroming van licenties conform het advies
van de Commissie onderzoek verplichte sanering.
Een belangrijk ijkpunt in deze is de mate van participatie van de kottervloot
in groepscontingenten en de wijze van uitvoering van het beheer van het
groepscontingent in de praktijk.
Het capaciteitsbeleid is hierna uitgewerkt voor de situatie waarin de voorstellen van de Stuurgroep Biesheuvel worden geïmplementeerd.
Gezien de bovenstaande overwegingen ligt een capaciteitsdoelstelling voor
de hand waarbij een marge wordt gehanteerd die wordt ingegeven door quotafluctuaties en economische overwegingen. Echter, het verschil tussen het
technisch evenwicht van 410.000 a 450.000 pk en het economisch evenwicht
van 530.000 pk bedraagt maar liefst 25%. Dit verschil wordt te groot geacht,
met name vanuit overwegingen van handhaving van de visquota. Daarom
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wordt voorgesteld om voor de komende jaren de fysieke omvang van de kottervloot verder te verminderen via sanering. Ook het Meerjarig Oriëntatie Programma voor 1993/1996 streeft een verdergaande reductie van de vloot na.
De blijvers in de visserijsector hebben economisch gezien een voordeel bij deze
verdere reductie van de vlootomvang. Daarom is het gerechtvaardigd dat het
bedrijfsleven een substantiële bijdrage levert aan de kosten van de daarvoor
noodzakelijke sanering.
Andere effectieve instrumenten om de capaciteit te beperken betreffen
technische maatregelen (zoals maaswijdten, boomkorlengte etc), stilligregelingen en de zeedagenregeling. Toepassing van deze maatregelen heeft direct invloed op de effectieve visserijcapaciteit en laat de beslissing over het
aantal schepen dat in de vaart wordt gebracht gegeven de vangstrechten bij
de ondernemer. Deze instrumenten zijn op korte termijn in te voeren. In Nederland is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de nationale zeedagenregeling. Dit flexibele instrument wordt steeds verder ontwikkeld en is uitermate
geschikt om een evenwicht tussen vangstrechten en vangstcapaciteit te realiseren. Het leent zich derhalve goed als capaciteitsbeheersende maatregel.
Samenvattend is het capaciteitsbeleid voor de komende jaren derhalve een
combinatie van inzetbeperking, met name de nationale zeedagenregeling en
fysieke sanering, waarbij de mate van inzetbeperking verminderd kan worden
in evenredigheid met de mate van fysieke sanering.
• BELEIDSPUNT
Het uitgangspunt van het capaciteitsbeleid is, dat gestreefd wordt naar een
situatie waarin de benutting van de visserijcapaciteit in overeenstemming
is met de vangstrechten. Dit zal worden gerealiseerd via inzetbeperkende
maatregelen en binnen de budgettaire mogelijkheden via fysieke sanering.
De mate waarin inzetbeperking nodig is, is mede afhankelijk van de mate
waarin fysieke sanering wordt gerealiseerd.
In dit verband zal worden gestreefd naar een verscherping van de nationale
zeedagenregeling.
Zoals in hoofdstuk 2 is vastgesteld neemt de trawlersector in de Nederlandse visserij een bijzondere positie in. Het betrekkelijk geringe aantal vaartuigen
is gespecialiseerd in het vangen van pelagische vissoorten die aan boord worden verwerkt en ingevroren. Ook de commercialisatie van de aangevoerde
diepvriesvis vindt op een andere wijze plaats dan bij de door de kotters aangevoerde vissoorten, met name door de verkoopactiviteiten van de "Groep".
De Nederlandse trawlers vissen vooreen deel van het jaar op grond van bilaterale accoorden in de wateren van derde landen. De betekenis van deze activiteiten is wisselend. In het verleden is gevist in de wateren van Marokko,
de Far Oereilanden en de Falkland-eilanden (experimentele campagne). Meer
recent is gevist in de wateren van de Verenigde Staten in het kader van het
GIFA-accoord en in de Noorse wateren. Ook in de komende jaren zal het externe EG-visserijbeleid mogelijkheden bieden aan de trawlersector om te vissen
in de wateren van derde landen. Voor zover er sprake is van reële vangstmogelijkheden voor de Nederlandse trawlers zal de overheid streven naar consolidatie en zo nodig uitbreiding van de toegang tot deze wateren.
Hoewel de problematiek van de trawlersector op een groot aantal punten
niet vergelijkbaar is met de knelpunten in de kottersector, geldt het communautair en nationaal visserijbeleid ook voor deze vaartuigen. Dit betekent onder
andere dat in het kader van het meerjarig oriëntatieprogramma (zie paragraaf
2.2.2) tot en met 1992 voor de trawlersector een capaciteitsdoelstelling is vastgesteld en dat de vangstbeperkingen die voortvloeien uit het TAC's en quotumbeleid van toepassing zijn op de door de trawlers aangevoerde pelagische
vissoorten. Dit voorzover deze gevangen zijn in EG-wateren.
De trawlersector beheert de inzet van de vloot planmatig via visplannen.
De toegestane vangst van met name haring en (hors-)makreel wordt daarin
verdeeld over de verschillende reders. Het beheer van de door het PVV verstrekte haringdocumenten wordt door de sector zelf gevoerd. Ook bij de uit-
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voering van de makreelregeling hebben de reders een grote eigen inbreng. Dit
is een belangrijk voorbeeld van invulling van de eigen verantwoordelijkheid die
de sector voor deelquota heeft.
De capaciteitsproblematiek van de trawlervloot moet gelet op bovenstaande anders worden benaderd dan die van de kottervloot. De trawlervloot heeft
een aantal activiteiten waarbij de vloot niet op de EG-quota vist, zoals transport, klondyking en visserij in wateren van derde landen op grond van internationale overeenkomsten van de EG. Ook wordt een deel van de capaciteit gebruikt voor het invriezen van de vangst. Het verminderen van de vlootomvang
door middel van sanering blijkt daardoor voor de trawlervloot minder zinvol.
De ondernemers kunnen zelf hun vaartuigen inzetten buiten EG-wateren of
voor andere activiteiten dan visserij waardoor de effectieve capaciteit in communautaire wateren wordt beïnvloed. De overheid zal hierbij, waar mogelijk,
een stimulerende rol vervullen.
Voor de trawlers zal daarom niet langer worden gestreefd naar sanering van
vaartuigen. De overheid zal de reders stimuleren om de inzet van de bestaande
vaartuigen buiten de wateren van de EG te verhogen. Bij het afsluiten van
nieuwe visserij-overeenkomsten tussen de EG en derde landen en bij het vernieuwen van bestaande overeenkomsten zal Nederland een actieve rol spelen
teneinde additionele vangstmogelijkheden te verwerven. Uiteraard zal dit in
nauwe samenspraak met de reders plaatsvinden.
• BELEIDSPUNT
Bij de trawlervloot is het beleid gericht op het in EG-verband behouden en
zo mogelijk verwerven van additionele vangstmogelijkheden in derde landen.
4.2.6. 12-mijlszone
In het visserijbeleid wordt bijzondere aandacht geschonken aan de
12-mijlszone. Dit gebied neemt een speciale plaats in op grond van historische
rechten en op grond van de paai- en broedkamerfunctie. Er is een tendens
waarneembaar in de visserij om de vloot die in de 12-mijlszone opereert te vernieuwen en uit te breiden. In de cijfers over het aantal en het motorvermogen
is dat nog niet waarneembaar: in 1987 waren er 281 Nederlandse vaartuigen
meteen motorvermogen van circa 63.500 pk. In 1991 was er sprake van 273
vaartuigen en een vermogen van 62.500 pk.
Interpretatie van deze cijfers moet echter voorzichtig plaatsvinden. Vervanging van oudere schepen met vaak een motorvermogen kleiner dan het toegestane maximum van 300 pk door een moderne Eurokotter van 300 pk betekent een forse toename van de vangstcapaciteit. Volgens de huidige EG-verordening is het motorvermogen gelimiteerd op 300 pk. Het is toegestaan een
schip met een kleiner vermogen te vervangen dooreen schip met 300 pk. In
Nederland kan dit uiteraard alleen wanneer de benodigde licenties verkregen
kunnen worden.
Investering in dit type vaartuig is voor de visserij zeer aantrekkelijk. Ook
cijfers met betrekking tot de bedrijfsresultaten van het LEI/DLO wijzen in die
richting. Een verklaring daarvoor is, dat de visserij in principe flexibel is: er kan
gevist worden op rondvis, platvis en garnalen. Er kan derhalve goed worden
ingespeeld op de visserijmogelijkheden.
Op zichzelf is het een goede ontwikkeling dat de visserij zoekt naar een zo
breed mogelijke basis voor het bedrijf. De economisch kennelijk zeer aantrekkelijke investering in Eurokotters heeft als nadeel een dreigende overbevissing
van de 12-mijlszone. Het lijkt verstandig om hier een remmend beleid te voeren. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor het controleren van het vermogen van Eurokotters met behulp van zogenaamde torsiemeetapparatuur, ook
wel populair bestempeld als vistachograaf, is met positief resultaat afgerond.
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De bestaande EG-regelgeving staat het afstellen van motoren tot een maximum van 300 pk niet toe, terwijl dit in de praktijk noodzakelijk zal blijken te
zijn. Eerst nadat afstelling van motoren mogelijk is, zal de torsiemeter worden
geïntroduceerd.
• BELEIDSPUNT
De controle op het motorvermogen van vaartuigen die voorkomen op de
zogenaamde lijst I (maximaal 300 pk) zal worden verbeterd door een wijziging van de Europese regelgeving inzake de afstelling van motoren te bepleiten en door introductie van een torsiemeter.
De Europese Commissie staat positief tegenover dit voorstel. Overigens zal
na succesvolle introductie van de torsiemeter op de vloot vissend binnen de
12-mijlszone worden bezien of uitbreiding naar de gehele vloot wenselijk is.
In de tweede plaats zal bij de Europese Commissie worden aangedrongen op
een wijziging van de regels inzake de 12-mijlszone. Op dit moment is het mogelijk om een bestaand vaartuig met minder dan het maximale 300 pk-motorvermogen te vervangen door een nieuw vaartuig met 300 pk. Hierdoor wordt
de latente ruimte in lijst I geleidelijk opgevuld.
• BELEIDSPUNT
Nederland zal bij de Europese Commissie aandringen op het bevriezen van
het totale motorvermogen van de bestaande vloot in de 12-mijlszone.
Tenslotte zal er bij de Europese Gemeenschap worden aangedrongen op
het communautair verplicht stellen van vangstsorteerapparatuur voor garnalenvaartuigen die op lijst I voorkomen teneindejonge platviste beschermen.

4.3. Kustvisserij
4.3.1. Natuur en visserij in de kustwateren
In de beleidsplannen voor de Oosterschelde en de Voordelta en in de
PKB-Waddenzee is als doelstelling opgenomen het behoud en de bescherming en ontwikkeling van natuurlijke waarden en processen waarbinnen menselijke activiteiten inpasbaar moeten zijn. Deze doelstelling noodzaakt tot een
afweging tussen het te voeren natuur- en visserijbeleid. Uitgangspuntvan beleid bij die afweging is verweving van de visserij-activiteiten met natuurwaarden. Dit uitgangspunt houdt in dat de diverse visserij-activiteiten beoordeeld
dienen te worden op hun eventuele effecten op natuurwaarden. Indien wordt
vastgesteld dat de visserij ongewenste effecten heeft op natuurwaarden, kunnen aan de visserij maatregelen worden opgelegd om deze effecten te verminderen. Aanzetten daartoe zijn bijvoorbeeld geweest het beperken van het aantal vergunningen in de kustvisserij en het stellen van technische eisen aan de
visserij alsmede het in de afgelopen jaren gevoerde beleid samenhangend met
voedselschaarste in de kustwateren.
Om dit beleid voorde komende jaren te kunnen invullen dienen de natuurwaarden die in het geding zijn te worden gedefinieerd. In de Waddenzee en
Oosterschelde gaat het hierbij enerzijds om bepaalde bodembiotopen (hierna
gedefinieerd) en anderzijds om de op schelpdieren fouragerende vogels.
Beperkende maatregelen in de kustwateren dienen gericht te zijn op:
1. lokaal herstel van bepaalde bodembiotopen;
2. het veiligstellen van een deel van het schelpdierbestand voor vogels.
Het streven naar lokaal herstel van bepaalde bodembiotopen vergt een algemene en permanente aanpak.
Daarentegen is de noodzaak tot reservering van een deel van het schelpdierbestand voor vogels slechts aanwezig in schaarse jaren. Dergelijke jaren
wisselen in frequentie. Ter illustratie: de afgelopen 10 jaar was er bijvoorbeeld
in 4 jaar sprake van schaarste aan kokkelsin de Waddenzee. De 10 jaar daarvoor kwam dit 2 keer voor.

52

Uitgangspuntvan beleid is dat beperkende maatregelen voor de visserij zoveel mogelijk toegesneden moeten zijn op de natuurdoelstelling die ermee beoogd wordt. Daarbij is een evenwichtige belangenafweging tussen
economisch- en natuurbelang noodzakelijk waar het gaat om de "omvang"
van bepaalde maatregelen. Tevens is hierbij de keuze aan de orde tussen een
generiek beleid waarbij beide bovengenoemde doelstellingen worden gerealiseerd door grote permanente gebiedssluiting of een gedifferentieerd beleid dat
is gebaseerd op een onderscheid tussen de wijze van realisatie van de beide
beleidsdoelen. Bij een keuze voor een generiek beleid zal sluiting van gebieden
zowel moeten voorzien inde voedselbehoefte voor vogels in schaarse jaren als
in lokale ontwikkeling van gedefinieerde bodembiotopen. Dit betekent een relatief grote permanente gebiedssluiting.
Een dergelijke aanpak betekent het volgende:
- In "normale" jaren is een groot gebied gesloten, terwijl hiervoor vanuit
de voedselbehoefte voor vogels geen noodzaak bestaat. Deze grote gebiedssluiting laat zich in dergelijke jaren alleen motiveren vanuit de doelstelling om te komen tot een lokaal herstel van bodembiotopen.
- In schelpdierarme jaren zijn er dooreen permanente sluiting van grote
gebieden minder garanties dat de visserij een vast deel van de voedselvoorraad van de vogels laat liggen, dan bij een vaste reservering van (een
deel) van het beschikbare bestand voor de vogels het geval is. Dit omdat
het niet zeker is dat de benodigde hoeveelheid voedsel ook in de permanent gesloten gebieden ligt.
Wordt gekozen voor een gedifferentieerd beleid dan kan de omvang van
de permanent te sluiten gebieden worden vastgesteld op basis van een afweging van de natuurdoelstelling, te weten bescherming en herstel van bodembiotopen, en de sociaal-economische consequenties voor de sector,
terwijl in voedselarme jaren adequaat gereageerd kan worden op de dan bestaande situatie van schaarste.
In bestuurlijk opzicht heefteen generiek beleid voordelen ten opzichte van
een beleid specifiek gericht op de onderscheiden beleidsdoelen. Jaarlijkse beslissingen over de visserij-inspanning zijn bij generiek beleid immers niet nodig. Echter deze generieke aanpak heeft als nadelen dat deze in "normale" jaren leidt tot een onevenwichtige afweging tussen het natuurbelang (bodembiotoop) en visserijbelang.
Het kan voorts in schaarse jaren nadeliger uitpakken voor de vogels, ten
opzichte van specifiek beleid in dergelijke jaren. Van groot belang is dat bij de
keuze voor een generiek beleid in feite in mindere mate rekening wordt gehouden met zich in de natuur voordoende situaties van ernstige schaarste aan
schelpdierbestanden. Dit brengt in dergelijke jaren een grotere onzekerheid
met zich mee ten aanzien van het bereiken van de doelstelling om een deel
van de schelpdierbestanden veilig te stellen voor vogels. Op grond van deze
overwegingen wordt een gedifferentieerde aanpak voorgestaan waarin onderscheid wordt gemaakt tussen beleid in normale jaren en specifiek beleid in
voedselarme jaren. Onderstaand wordt dit beleid nader gemotiveerd en uitgewerkt.

BELEID VOOR NORMALE JAREN
Het beleid in normale jaren richt zich op het lokaal herstel van bodembiotopen. Dit wordt in het navolgende voor de Waddenzee en Oosterschelde nader
uitgewerkt.

a) Waddenzee en Oosterschelde
Uitwerking van bovenstaand model van uitgangspunten voor normale jaren
levert op dat door de uitoefening van de kokkei- en mosselzaadvisserij het ontstaan van oude mossel- en kokkelbanken en zeegrasvelden op de droogvallende platen in de kustwateren, met name de Waddenzee en Oosterschelde, niet
meer mogelijk is. Dit geldt overigens ook voor de visserij met bodemvistuigen
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voorzien van wekkerkettingen. Ook door middel van het opleggen van technische maatregelen aan de visserij kan niet worden bevorderd dat deze biotopen
zich zullen ontwikkelen in de kustwateren. Vanuit het natuurbeleid wordt het
bestaan van deze biotopen in de kustwateren evenwel wenselijk geacht om
recht te doen aan de natuurdoelstellingen van de beleidsplannen voor deze
wateren. In de komende jaren zal daarom aan de natuurdoelstelling van de
Waddenzee (inclusief Eems-Dollard) en Oosterschelde vorm worden gegeven
door het bevorderen van het locaal herstel van de volgende biotopen:
Oude mosselbanken
Er bestaan zowel permanent onder water gelegen mosselbanken als
intergetijde-mosselbanken. De laatste categorie onderscheidt zich door een
langere ontwikkelingstijd en een grotere structuur en diversiteit. Het accent bij
het herstel van mosselbanken ligt op platen, nabij wantijen en nabij geulen.
Hoogdynamische locaties (stormgevoelig, sterke stroming) zijn minder
kansrijk.
Oude kokkelbanken
Kokkelbanken kunnen zich in principe overal ontwikkelen, maar het zwaartepunt ligt op de platen.
Zeegrasvelden
Zeegrasvelden worden in de Deense en Duitse Waddenzee voornamelijk
aangetroffen op hogergelegen (droogvallende) delen. De minder dynamische
gebieden (voor landaanwinningswerken) lijken het meest geschikt als locatie
voor zeegrasvelden.
Realisatie van deze doelstelling is alleen mogelijk via scheiding van functies. Tijdens de zesde Waddenzeeconferentie in 1991 is daarom aangekondigd
dat gebieden van aanzienlijke omvang gesloten worden voor de kokkei- en
mosselzaadvisserij waarbij naast platen ook permanent onder water gelegen
gebieden worden betrokken. Een dergelijke scheiding van functies is ook voor
de Oosterschelde aan de orde. Bij de uitwerking van dit beleid spelen ook de
sociaal-economische gevolgen voor de visserijsector een nadrukkelijke rol. Bij
de keuze van de locaties dient tevens rekening te worden gehouden met de
handhavingsmogelijkheden van een dergelijke maatregel. De bestaande ecoplots-gebieden specifiek ingesteld vooronderzoek-zullen dienen te vallen
binnen de gebieden die permanent voor de mosselzaad- en kokkelvisserij worden gesloten.
Bij bovenstaande benadering is gezocht naar een structurele aanpak die in
normale jaren helderheid verschaft aan de visserij en natuurbeschermingsorganisaties. De visserij in de kustwateren is niet eerder zo specifiek aangesproken
op mogelijke effecten op natuurwaarden en is ook nooit eerder geconfronteerd
geweest met een permanente sluiting van gebieden. Daarom wordt het van belang geacht de visserij in de gelegenheid te stellen zich aan te passen aan veranderde inzichten vanuit natuurbeleid. Alles afwegende wordt, als eerste stap,
het volgende voorgesteld:
• BELEIDSPUNT
Op basis van de bovengenoemde doelstelling worden in 1993 de in de
kaarten van bijlage 4 aangegeven gebieden I, II, III, IV en Vin de Waddenzee en de gebieden I en II in de Oosterschelde gesloten voor de
mosselzaad- en de kokkelvisserij (zowelmechanisch als handmatig) alsook
voor de visserij met bodemvistuigen met wekkerkettingen. Dit betreft het
droogvallende platengebied inclusief de tussenliggende geulen.
Ten opzichte van de reeds bestaande ecoplots gaat het om een aanzienlijke
uitbreiding van het gesloten gebied. In de Waddenzee beslaan de gebieden
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ruim een kwart van de droogvallende platen (inclusief de tussenliggende geulen). In de Oosterschelde gaat het om circa een zevende deel. In deel 3 van
de PKB-Waddenzee zullen de te sluiten gebieden in de Waddenzee en in deel
3 van het Structuurschema Groene Ruimte zullen de te sluiten gebieden in de
Waddenzee en de Oosterschelde worden opgenomen.
Naast het permanent sluiten van gebieden is het wenselijk dat de visserij
in de opengestelde gebieden zorg draagt voor een beter beheer en efficiënter
gebruik van de schelpdierbestanden. Hiervoor zal een aantal aanvullende
maatregelen worden getroffen waarbij zoveel mogelijk wordt gestreefd naar
overeenstemming met het bedrijfsleven. Met betrekking tot de mosselzaadvisserij wordt een beperking van het aantal vergunningen en vaartuigen doorgevoerd (zie par. 4.3.2).
• BELEIDSPUNT
Gestreefd wordt naar een efficiënter gebruik van het opgeviste mosselzaad,
zodat in de toekomst minder mosselzaad nodig is voor de kweek van consumptiemosselen. Daarom wordt prioriteit gelegd bij onderzoek naar de
verbetering van zaai- en vangst- en transporttechnieken.
Daarmee kunnen de opgroeikansen van mosselzaad en de overlevingskansen
van halfwas- en consumptiemosselen worden verbeterd. Behalve verbetering
van technieken vooreen efficiënter gebruik van mosselzaad is ook een optimalisatievan het percelenareaal van belang (zie uitgifte van percelen par. 4.4.4.).
Met betrekking tot de mechanische kokkelvisserij dienen de negatieve effecten op de natuur te worden verminderd. Daarbij kan worden gedacht aan
beperking van het motorvermogen, de ontwikkeling van een aangepaste kor
waarbij de overlevingskans van kleinere kokkels groter is en het vergroten van
de spijlbreedte van de kokkelkor, zodat ook 1 -jarige kokkels worden gespaard.
Voorts dient door middel van een door de sector op te stellen beheersplan het
mossel- en kokkelbestand over de jaren heen meer verantwoord te worden bevist. Doel van het beheersplan is om, binnen de randvoorwaarden van het kustvisserijbeleid, een beheerste visserij mogelijk te maken. In het beheersplan
moet het principe van verweving van visserij en natuur in de kustwateren aan
de hand van concrete afspraken vorm krijgen. Het beheersplan zal opgesteld
worden in nauw overleg met visserijsector en met de natuurbeschermingsorganisaties.
• BELEIDSPUNT
In 1993 wordt een beheersplan opgesteld en operationeel gemaakt om de
ongewenste effecten van de visserij op natuurwaarden zoveel mogelijk te
beperken.
Naast de visserij op mosselzaad en kokkels bestaat in de Waddenzee ook
een aanzienlijke visserij opgarnalen. Deze vindt voornamelijk plaats in de geulen. In vergelijking met de effecten van de mosselzaad-, kokkei- en bodemvisserij is nog betrekkelijk weinig bekend over de effecten van deze visserij op
natuurwaarden, met name op het bodembiotoop. Nader onderzoek is hiervoor
noodzakelijk. Daarom zal een ecoplot worden ingesteld binnen het voor de
mosselzaad- en kokkelvisserij gesloten gebied waar de garnalenvisserij niet is
toegestaan.
• BELEIDSPUNT
Er wordt een nader te bepalen ecoplot ingesteld binnen de voor de
mosselzaad-, kokkei- en bodem visserij gesloten gebieden in de Waddenzee
waar de garnalenvisserij alsook overige sleepnetvisserij niet is toegestaan.

b) Voordelta
Voor de Voordelta geldt als doelstelling de natuurlijke ontwikkeling. In het
Integraal Beleidsplan Voordelta wordt aangegeven hoe de natuurlijke ontwik-
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keling van dit gebied dient te worden veiliggesteld. Daarbij wordt afgewogen
hoe bestaande en toekomstige menselijke activiteiten in de Voordelta inpasbaar zijn. Ook de visserij-activiteiten die in het gebied plaatsvinden worden beoordeeld op mogelijke effecten op de natuurlijke ontwikkeling. Een en ander
krijgt in het Beleidsplan Voordelta zijn beslag. Ten aanzien van de visserij
wordt hierin een permanente sluiting van een deel van het platengebied voor
de mosselzaad- en kokkelvisserij en boomkorvisserij met wekkerkettingen
vastgelegd. De afspraken over te sluiten gebieden voor deze vormen van visserij zullen ruimtelijk worden verankerd in deel 3 van het Structuurschema
Groene Ruimte. De sluiting van gebieden voor de boomkorvisserij (anders dan
de garnalenvisserij), welke op beperkte schaal plaatsvindt in het gebied, zal
worden betrokken in de discussies over het te sluiten onderzoeksgebied op de
Noordzee.
In het beleidsplan Voordelta is voorzien in de mogelijkheid van mosselcultures in dit kustwater. Na een zorgvuldige afweging en afhankelijk van de behoefte van de sector, landelijk beleid en onderzoeksresultaten, kunnen in de
Voordelta mosselpercelen worden uitgegeven.

c) Westerschelde
Voor de Westerschelde is het streven gericht op het reguleren van de visserij. Ook dient invulling te worden gegeven aan het Beleidsplan Westerschelde, waarin een terughoudend beleid voor de kokkelvisserij wordt bepleit voor
het Hoge Platencomplex. Om voor de Westerschelde de visserij meer in overeenstemming te kunnen brengen met de natuurwaarden van dit kustwater,
dient overeenstemming te worden bereikt met België over de introductie van
vergunningen voor de visserij.
• BELEIDSPUNT
Er zal overleg plaatsvinden met België om de visserij op de Westerschelde
te reguleren en om invulling te kunnen geven aan het Beleidsplan Westerschelde.

BELEID VOOR VOEDSELARME JAREN
In de kustwateren kan -door allerlei oorzaken -sprake zijn van een schelpdierarm jaar. In een dergelijk jaar zijn erte weinig schelpdieren om te voorzien
in de behoefte van de visserij en de voedselbehoefte van vogels. Onderstaand
wordt een beleid geformuleerd dat tot doel heeft het extra voedseltekort - dat
in voedselarme jaren als gevolg van de visserij-inspanning kan optreden-te
beperken.
Het bestand aan kokkels en mosselen in de kustwateren zal jaarlijks worden
geïnventariseerd. Indien het bestand aan kokkels of mosselen kleiner is dan de
gezamenlijke behoefte van de hierop fouragerende vogels en de visserij wordt
de visserij-inspanning extra beperkt.
• BELEIDSPUNT
De volgende verdeelsleutel voor schelpdieren zal worden gehanteerd in
voedselarme jaren: 70% van de gemiddelde voedselbehoefte van vogels
wordt in de vorm van kokkels en mosselen voor deze vogels gereserveerd.
Het meerdere is beschikbaar voor de visserij. Indien er minder aanwezig is
dan deze 70% in de Oostersche/de dan wei de Waddenzee, dan wordt het
betreffende kustwater in een dergelijk jaar voor de visserij op schelpdieren
gesloten.
Bij de vaststelling van de verdeelsleutel is ervan uitgegaan dat vogels niet
alleen kokkels en mosselen eten, maar ook andere prooidieren. In beperkte
mate kunnen de vogels van deze alternatieve voedselbronnen gebruik maken.
Recent is het Beleidsplan Voordelta uitgebracht. In dit beleidsplan is een
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permanente sluiting van een aantal gebieden opgenomen voor de bodemberoerende visserij. Deze sluiting heeft tot doel een ongestoorde ontwikkeling
van deze gebieden mogelijk te maken. In het beleidsplan wordt niet expliciet
rekening gehouden met de schelpdierbehoefte van de vogels in de Voordelta.
Op dit moment is nog onvoldoende kennis beschikbaar over de omvang van
deze behoefte. Nader onderzoek is noodzakelijk.
• BELEIDSPUNT
Voor de Voordelta is in voedselarme jaren een reservering van het schelpdierbestand voor vogels aan de orde. Dit zal nader uitgewerkt worden op
basis van de onderzoeksresultaten inzake de functie van de Voordelta als
fourageergebied voor vogels. Hierbij zal als uitgangspunt dezelfde verdeelsleutel worden gehanteerd als in Waddenzee en Oosterschelde. Of dit in
voedselarme jaren aanvullende beperkingen noodzakelijk maakt hangt
mede af van het bestand in de permanent gesloten gebieden.
Vanaf 1990 is in schelpdierarme jaren reeds een beperkend beleid gevoerd
ten aanzien van de visserij in de Waddenzee en Oosterschelde. De cijfers die
in die jaren zijn gehanteerd als voedselbehoefte van de vogels behoeven op
grond van recent onderzoek enige bijstelling. Voor het bepalen van de voedselbehoefte van de vogels is uitgegaan van de gemiddelde consumptie van
kokkei- en mosselvleesdoor de vogelpopulatie in de periode 1980-1990 in
een situatie dat voldoende voedsel beschikbaar was (theoretische bepaalde
voedselbehoefte). Alleen de voedselvoorraad op de droogvallende platen
wordt in de beschouwing betrokken. Deze voorraad is voor de fourageermogelijkheden van de vogelpopulatie om verschillende redenen het meest bepalend. Voor de komende jaren worden de volgende aantallen gehanteerd:
Tabel 4.3.1. Voedselbehoefte vogels, alleen op droogvallende platen en gemiddelde
vangst visserij per kustwater (in min. kg. vlees):
kokkels*

Waddenzee
Oosterschelde
Voordelta***

mosselen

vogels

visserij**

vogels

visserij"

12,6
3,4
pm

6,8
2,5
pm

4,2
1.3
pm

14
1
pm

* Alleen kokkelbestanden met dichtheden van > 50/m 2 worden in beschouwing genomen.
* ' Ook voor de visserij is uitgegaan van de vangst in jaren dat de schelpdierbestanden niet beperkt
waren.
*** Inzake de voedselbehoefte van de vogels in de Voordelta is nader onderzoek noodzakelijk.

Maatregelen om de kokkelvisserij op de droogvallende platen in de kustwateren te beperken zullen per kustwater worden genomen indien in de Waddenzee minder dan 19,4 milj. kg. kokkelvlees of in de Oosterschelde minder dan
5,9 milj. kg. kokkelvlees op de platen aanwezig is in dichtheden van meer dan
50 kokkels per m2.
De mosselzaadvisserij op de droogvallende platen zal worden beperkt indien er in de Waddenzee minder dan 18,2 min. kg. of in de Oosterschelde minder dan 2,3 min. kg. mosselvlees aanwezig is. Wanneer in één van de kustwateren sprake is van beperkingen uit dezen hoofde zal voor de andere kustwateren
worden bezien of reservering van een deel van het bestand noodzakelijk is. Dit
vanwege het risico op verschuiving van het visserijpatroon.
Op het moment dat voldoende gegevens beschikbaar zijn over de bestanden in de Voordelta zal ook dat gebied op analoge wijze in de beheersbeslissing worden meegenomen.
De bepaling van de voedselbehoefte van de vogels is omgeven met een
aantal onzekerheden. De feitelijke consumptie door vogels is naar alle waarschijnlijkheid lager geweest dan de theoretisch bepaalde voedselbehoefte (zie
boven). Anderzijds kan het fourageergedrag van met name de scholekster in-
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vloed hebben op de beschikbaarheid van het kokkelbestand voor deze vogelsoort. Alles afwegend is gekozen voor het gebruik van de bovenbedoelde invulling van het begrip voedselbehoefte en de daarbij behorende hoeveelheden.
De bepaling van de voedselbehoefte is feitelijk slechts mogelijk binnen een zekere bandbreedte. De nu vastgestelde hoeveelheden liggen op de bovengrens
van deze bandbreedte. Hiermee is een extra veiligheidsmarge ingebouwd.
Een beperking van de visserij in voedselarme jaren kan op twee manieren worden bereikt. Enerzijds is het mogelijk een deel van het schelpdierenbestand voor
de vogels te reserveren door het additioneel sluiten van gebieden in voedselarme
jaren. Anderzijds is het mogelijk dat de bestanden gereserveerd worden op basis
van maatregelen welke in het kader van een door de sector zelf op te stellen visplan worden overeengekomen. Een door de sector te regelen privaatrechtelijke
quotering kan van dit visplan onderdeel uitmaken. Het op te stellen visplan moet
voldoende garanties bieden om het gestelde doel daadwerkelijk te realiseren.
Handkokkelvisserij
In jaren waarin de kokkelvisserij beperkt wordt zou, indien geen rekening
wordt gehouden met de verschillende karakteristieken van de mechanische en
de handkokkelvisserij, de handkokkelvisserij relatief sterker benadeeld kunnen
worden dan de mechanische visserij. Immers, indien slechts beperkte gebieden
worden opengesteld, zal de mechanische visserij in een relatief beperkte tijd
het overgrote deel van de bevisbare bestanden kunnen opvissen. Derhalve is
een specifieke maatregel voor de handkokkelvisserij in voedselarme jaren nodig die de toegang tot de visserij voor deze groep veiligstelt.
• BELEIDSPUNT
Het beschikbare kokkelbestand wordt in jaren dat de kokkelvisserij wordt
beperkt, volgens een vaste verdeelsleutel verdeeld tussen de mechanische
en handkokkelvisserij. Op grond van de gemiddelde vangsten wordt deze
verdeelsleutel bepaald op 1:16 (handkokkelvissers: mechanische kokkeivissers). Dit dient bij voorkeur middels een visplan van de sector te worden
gerealiseerd.

BELEID IN DE KUSTWATEREN IN DE TWEEDE FASE
Er zal een evaluatie plaatsvinden van de maatregelen die in eerste fase in
de kustwateren zijn getroffen. Het gaat hierbij om de gebiedssluiting, de maatregelen in voedselarme jaren en de overige gerealiseerde beheersmaatregelen
voor de kokkei- en mosselzaadvisserij. Daarbij zal er naar worden gestreefd
deze evaluatie tijdig af te ronden om de resultaten te kunnen betrekken bij de
herziening van de PKB-Waddenzee in 1998 en een eventuele bijstelling van
het beleid mogelijk te maken. De maatregelen zullen in samenhang geëvalueerd worden, waarbij de volgende aspecten een rol spelen:
- het onderzoek dat zal worden verricht naar de onderbouwing van een integraal streefbeeld voor de kustwateren waarbij het internationale aspect
wordt betrokken;
- de economische effecten voor de visserij;
- de ecologische effecten van de gesloten gebieden in combinatie met het
visserijkundig beheerssysteem op het totale ecosysteem, waarbij tevens
eventuele effecten op de (gezondheid van) schelpdierbestanden worden
betrokken;
- de voedselproblematiek van vogels;
- bestuurlijke- en handhavingsaspecten.
Bij deze evaluatie zal tevens een beoordeling van het gekozen model, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen "normale" en "voedselarme" jaren, aan
de orde zijn op grond van de opgedane ervaringen. Wanneer nieuwe inzichten
en ervaringen duidelijk aanleiding zouden zijn om een ander beheersmodel te
overwegen zal eerst hierover besluitvorming moeten plaatsvinden alvorens uitwerking te kunnen geven aan maatregelen in de 2e fase.
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• BELEIDSPUNT
Op basis van de resultaten van de evaluatie zal worden besloten in hoeverre
het hier gehanteerde beleidsmodel dat uitgaat van permanent beleid en
aanvullend beleid voor voedselarme jaren effectief is geweest of dat vervanging door een beleidsmodel dat niet differentieert tussen normale en voedselarme jaren wenselijk is. Bij de evaluatie zal nadrukkelijk worden betrokken de mate waarin de visserijsector zelf erin slaagt de in het beheersplan
opgenomen maatregelen ter beperking van de ongewenste effecten van de
visserij op natuurwaarden te realiseren.
Indien wordt gekozen voor verandering van het beleidsmodel dienen tevens
besluiten te worden genomen over de omvang en ligging van de dan te sluiten
gebieden. Wanneer voor de 2e fase besloten wordt om het in de 1 e fase gehanteerde model te handhaven zal op grond van de evaluatie besluitvorming over
een mogelijke verdere gebiedssluiting plaatsvinden.
• BELEIDSPUNT
In 1998 zal, op basis van de in 1997 uitte voeren evaluatie worden besloten, met inachtneming van de beleidsuitgangspunten van de conferentie
van Esbjerg en met inachtneming van de hoofddoelstelling voor de betreffende kustwateren, in hoeverre additioneel de in de kaarten van bijlage 4
aangegeven gebieden VI in de Waddenzee en III en IV in de Oosterschelde
worden gesloten voor de kokkei- en mosselzaadvisserij alsook voor de visserij met bodemvistuigen met wekkerkettingen.
De additionele sluiting beslaat in de Waddenzee een oppervlakte van een
zevende en in de Oosterschelde van een tiende van de droogvallende platen
inclusief de tussenliggende geulen. Hierbij is van belang dat de mosselsector
reeds heeft toegezegd dat in principe geen mosselzaad zal worden gevist op
de droogvallende platen en indien er noodzaak is dit wel te doen dat biotopen
van zeegras en oude mosselbanken worden ontzien.

ECONOMISCHE GEVOLGEN
De beperkende maatregelen zijn erop gericht de schadelijke effecten die de
visserij op natuurwaarden heeft terug te dringen en naar de toekomst toe
onaanvaardbare schade te voorkomen. Bij het vaststellen van deze maatregelen is uiteraard het mogelijke economische effect, als een belangrijke wegingsfactor meegenomen. Het pakket van maatregelen in de 1 e fase wordt gezien
als het resultaat van een evenwichtige belangenafweging. Ook voor de visserijsector zelf is het noodzakelijk om hun inpasbaarheid en acceptatie in de
kustwateren zeker te stellen. Mede daarom voorziet het beleid in een fasering,
waardoor de sector zelf ruimte krijgt om eigen invulling aan dit belang te geven. Op grond van het voorgestelde beleid, dat als evenwichtig moet worden
beschouwd in de afweging van de belangen van natuur en visserij, wordt geen
reden aanwezig geacht voor een pakket compenserende beleidsmaatregelen.
4.3.2. Toekomstig vergunningenbeleid
Uitgangspunt is dat bestaande vergunningenregime's voor de visserij in de
kustwateren gehandhaafd blijven. Het beleid zoals verwoord in de notities
"garnalenvisserij" (1988),"kokkelvisserij" (1988) en "handkokkelvisserij"
(1989) blijft van kracht met inachtneming van aanpassingen in het hierna volgende. Ook in de toekomst is het in beginsel mogelijk om vergunningen over
te dragen van het ene naar het andere bedrijf. Alleen wanneer er sprake is van
specifieke situaties, is overdracht niet toegestaan. Dit geldt bijvoorbeeld bij de
vergunning voor de handkokkelvisserij waar de persoonsgebondenheid op
termijn moet leiden tot een vermindering van het aantal personen dat zich met
deze vorm van visserij bezighoudt en daarmee tot een terugdringing van de
ongewenste effecten op de natuur (plaatverstoring).
De situatie voor de vissoorten in de kustwateren (onder andere zeebaars,
harder, ansjovis) alsmede voor kreeften ligt anders dan bij garnalen en schelpdieren. Visserij op deze bestanden heeft wel degelijk invloed op de omvang
van het bestand op middellange termijn (zie paragraaf 2.3.). Vanuit de integrale benadering van de grote wateren waarbij wordt gestreefd naar duurzaamheid en een evenwichtige opbouw van visbestanden is een terughoudend beleid inzake de visserij op locale visbestanden op zijn plaats. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de visserij met vaste vistuigen. Met het oog hierop zijn
tot op heden beperkingen doorgevoerd voor de sleepnetvisserij, de kreeften59

korven en de staand want visserij in de Oosterschelde. Naast bestandsoverwegingen spelen de natuuroverwegingen in de kustwateren, met name de Waddenzee en Oosterschelde, een belangrijke rol. Toekomstige beperkingen werden in paragraaf 4.3.1. reeds voor de kokkei-, mosselzaadvisserij uiteengezet.
Deze beperkingen zullen in vergunningvoorwaarden worden vertaald.
Waar het gaat om het aantal vergunningen voor de visserij in de Waddenzee
en Oosterschelde is het uitgangspunt van beleid om, vanwege de natuurdoelstelling van deze wateren, het aantal vergunningen voor de bodemsleepnetvisserij niet uit te breiden. Ten behoeve van het herstel van het bestand van vissoorten die voorde paai vanuit zee de binnenwateren intrekken geldt het volgende. Op basis van onderzoek zal worden bezien of beperkingen aan de visserij nabij intrekplaatsen wenselijk zijn.
Het ontheffingen- en vergunningenbeleid op basis van de Natuurbeschermingswet, zoals dit wordt gevoerd in relatie tot verstoring- en betredingsactiviteiten zal worden geüniformeerd en met betrekking tot deze activiteiten worden toegepast op de visserij binnen de kaders, zoals geschetst in deze nota.
Ten aanzien van het vergunningenbeleid in de verschillende sectoren wordt
onderstaand het beleid voor de komende jaren uiteengezet.
Garnalen visserij
Het aantal vergunningen in de Waddenzee blijft, conform het gestelde in
de notitie "Garnalenvisserij", toten met het jaar 2000 beperkt tot het huidige
aantal van 98 vaartuigen. Ten aanzien van de ontwikkeling van het garnalenbestand in de visserijzone speelt momenteel een wetenschappelijke discussie
die nog niet tot duidelijke conclusies heeft geleid. Een verdere toename van
de visserijdruk op dit bestand wordt, gelet op de geschetste onzekerheid, niet
verantwoord geacht.
• BELEIDSPUNT
Het aantal garnalenvergunningen in de visserijzone wordt tot een evaluatiemoment in 1998, niet uitgebreid.
In de kustwateren en de visserijzone moeten garnalenvissers zowel voldoen
aan de EG-eisen inzake het vissen in de 12-mijlszone (lijst I) als ook in bezit
zijn van een garnalenvergunning. Deze vergunningen worden afgegeven indien het vaartuig voldoet aan een aantal technische bepalingen zoals vangst sorteerapparatuur aan boord.
Van Nederlandse zijde zal in EG-verband worden aangedrongen op het verplicht stellen van vangstsorteerapparatuur voor vaartuigen die voorkomen op
de in het kader van het 12-mijlszonebeleid bestaande lijst I en de garnalenvisserij uitoefenen.
Kokkelvisserij
Het aantal vergunningen voor de mechanische kokkelvisserij blijft voor de
Waddenzee en de Voordelta/Oosterschelde tot het jaar 2000 gehandhaafd op
37. In de visserijzone wordt naast de 37 genoemde vaartuigen door nog eens
8 vaartuigen gevist. In totaal gaat het dus om 45 vergunninghouders. Gebleken
is dat er onvoldoende aanwijzingen zijn om vanwege bestandsoverwegingen
de kokkelvisserij in de visserijzone niet uit te breiden.
Beleidsmatig zijn in het Watersysteemplan Noordzee de gehele kustzone en
de zone Friese Front-Klaverbank aangewezen als een gebied dat, vanuit de
watersysteembenadering, extra bescherming behoeft. Met het oog daarop zal
op grond van de huidige regelgeving en beleid zo beperkt mogelijk tot verlening van nieuwe vergunningen op tijdelijke basis in de visserijzone worden
overgegaan. Op basis van de effecten hiervan en de mate waarin van de vergunning gebruikt wordt gemaakt zullen de toewijzingscriteria nader kunnen
worden aangescherpt.
Ten aanzien van de vergunningen voor de handkokkelvisserij wordt het be-
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staande limiterende beleid voortgezet. De terugdringing van de verstoring van
de fauna op de platen blijft van groot belang. Er worden geen beperkingen opgelegd met betrekking tot de gebieden waar gevist mag worden met uitzondering van de voor de visserij gesloten gebieden en de beperkingen in voedselarme jaren. Ook zal het mogelijk zijn om het gehele jaar met de hand op kokkels
te vissen.
Mosselzaadvisserij
Naar aanleiding van de mosselschaarste in de jaren 1991 en 1992 is het
aantal mosselzaadvergunningen begin 1992 gefixeerd. Al in 1991 is, in overleg
met de mosselsector, het aantal toegestane vaartuigen teruggebracht naar één
per vergunning. Met het oog op de natuurfunctie van de kustwateren worden
deze in 1991 /'92 ingezette beperkingen structureel van kracht.
• BELEIDSPUNT
Het aantal vergunningen voor de mosselzaadvisserij zal structureel worden
gefixeerd op het niveau van begin 1992 waarbij per vergunning slechts één
vaartuig mag worden ingezet.
Daarnaast wordt voorzien in een overdraagbaarheid van de vergunningen
zodat ook andere bedrijven vergunningen kunnen verwerven. Door dit beleid
wordt de koppeling tussen de huur van percelen en het recht op een mosselzaadvergunning losgelaten.
Vrije oestervisserij
Het huidig aantal vergunningen voor de Oosterschelde blijft tot en met het
jaar 2002 gelijk. Dit past in het eerder genoemde streven om het aantal vergunningen voor de bodemberoerende visserij in dit water niet uit te breiden. Deze
vergunningen zijn overdraagbaar. Elke vergunning geeft het recht op de vrije
oestervisserij met één schip. In het Grevelingenmeer zal van jaar tot jaar worden bezien of visserij op de vrije gronden mogelijk is. De huidige vergunningvoorwaarden worden daarbij gecontinueerd.
Visserij met vaste vistuigen
In paragraaf 4.3.2. is gewezen op de sterk toegenomen visserijdruk als gevolg van het gebruik van vaste vistuigen. Locale visbestanden dreigen door
deze vismethoden op termijn aanzienlijk te verminderen. Een beter evenwicht
tussen de omvang van de locale visbestanden en de inzet van vaste vistuigen
is derhalve noodzakelijk. Bij paling bijvoorbeeld is het bestand onder invloed
van de beperkte glasaalintrek klein van omvang. Voor andere vissoorten zoals
harder, zeebaars, ansjovis, kreeft, spiering en sprot zijn de bestanden locaal van
zeer kleine omvang.
In de praktijk zijn de volgende vaste vistuigen in gebruik: schietfuiken, grote
fuiken, aalkubben, hoekwant, ankerkuil, kruisnet, zegen, harderkamer/-fuik,
staand want, weren en kreeftenkorven. Op grond van een evenwichtige inpassing van de visserij in het aquatisch systeem is een locale beperking van de
inzet van de vaste vistuigen wenselijk.
• BELEIDSPUNT
Bij de visserij met vaste vistuigen zal met ingang van 1993 het aantal vergunningen worden beperkt alsook het aantal en de grootte van de per vergunning toegestane vistuigen.
Naast bovenstaande overwegingen bestaan er nog andere natuuroverwegingen om het gebruik van bepaalde vaste vistuigen te beperken. Zo komt het
voor dat vogels en zeehonden verdrinken in bepaalde vistuigen. Het gaat
hierbij met name om schietfuiken, grote fuiken, harderkamer en harderfuik.
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• BELEIDSPUNT
In 1993 wordt voor alle (schiet-)fuiken het gebruik van een keerwant verplicht gesteld.
Een dergelijke voorziening is technisch niet mogelijk bij harderkamers en
-fuiken. Derhalve is visserij met deze vistuigen in de kustwateren verboden.
Sleepnetvisserij Oostersche/de
Deze vorm van visserij is door middel van vergunningen aan 18 bedrijven
toegestaan. De ontwikkeling van het kreeften- en palingbestand in de Oosterschelde geeft aanleiding om het bestaande beperkende beleid voort te zetten.
Dit past in het algemene streven om vanuit natuuroverwegingen het aantal vergunningen hier niet uit te breiden. De sleepnetvisserij op kreeft zal slechts een
beperkt deel van het jaar worden toegestaan. De vergunningen voor deze
sleepnetvisserij zullen tot een evaluatie in 1994 niet aan andere dan genoemde
18 bedrijven worden verleend. Bij deze evaluatie zullen zowel bestands- als
natuuroverwegingen worden betrokken.
Sleepnetvisserij Waddenzee
De sleepnetvisserij in de Waddenzee is gebonden aan een vergunning
waarvan er op dit moment 165 zijn verstrekt. Vóór 1 augustus 1992 zijn alle
aanvragen van een dergelijke vergunning gehonoreerd. Latere aanvragen zijn
aangehouden op grond van het navolgende. De overwegingen die leiden tot
een beperking van de vaste vistuigen, namelijk het beschermen van kwetsbare
locale bestanden, spelen ook bij de sleepnetvisserij een rol. De omvang van
de bestanden van een aantal vissoorten kan door een toename van de sleepnetvisserij aanzienlijk verminderen. Daarnaast geldt het uitgangspunt dat de
bodemsleepnetvisserij in de Waddenzee, gezien de natuurdoelstelling, niet
wordt uitgebreid.
• BELEIDSPUNT
Het aantal vergunningen voor de sleepnetvisserij in de Waddenzee wordt
niet uitgebreid en deze vergunningen zullen tot een nader te bepalen evaluatiemoment in 1994 niet aan andere bedrijven worden verleend. Bij de
evaluatie zal worden bezien of de vergunningvoorwaarden met het oog op
natuurbelangen moeten worden aangescherpt.
Schelpdierrapen
Er is in de kustwateren sprake van het rapen van mosselen, kokkels en oesters waarbij gebruik gemaakt wordt van andere middelen dan vistuigen. Min
of meer kleine hoeveelheden worden verzameld, hetzij voor eigen gebruik,
hetzij voorverkoop. Hiervoor is geen vergunning noodzakelijk. Wel zijn beperkingen opgelegd aan het betreden van platen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Vooral in jaren waarin sprake is van een beperkte hoeveelheid mosselen of oesters kan het rapen de belangen schaden van de professionele schelpdierkweker. Daarnaast is het onmogelijk om deze schelpdieren te
controleren op het voldoen aan de sanitaire regels. Dit is uit gezondheidsoogpunt ongewenst. Derhalve wordt de volgende regeling ingevoerd.
• BELEIDSPUNT
Het rapen van schelpdieren voor eigen consumptie wordt toegestaan tot
een maximum van 10 kg per persoon per dag. Personen die reeds geruime
tijd beroepsmatig schelpdieren rapen, krijgen de gelegenheid om op basis
van een vergunning deze activiteit voort te zetten.
Nieuwe beroepsmatige schelpdiervisserijen
Er is in de kustwateren en visserijzone een groeiende belangstelling voor
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de beroepsmatige visserij op "nieuwe" schelpdiersoorten (b.v. Spisuia, nonnetjes). Deze vormen van visserij zullen worden beoordeeld op hun effecten
langs de in paragraaf 4.3.1. genoemde beleidslijn. Hierbij is enerzijds het vistuig van belang en anderzijds de soort, waarop wordt gevist. Daarnaast speelt
de (potentiële) omvang van deze nieuwe schelpdiervisserijen een rol. Voor zover deze schelpdiervisserijen met de kokkelkor worden beoefend zijn deze
reeds aan een vergunning gebonden. Voor de Waddenzee en Oosterschelde
zal vanuit natuuroverwegingen geen uitbreiding van het aantal vergunningen
om met de kokkelkor te vissen worden toegestaan. Voorde visserijzone zal op
grond van de huidige regelgeving en beleid de visserij met de kokkelkor op
andere schelpdiersoorten onder voorwaarden worden toegestaan. Hierbij zullen criteria kunnen worden aangescherpt op basis van de effecten en gebleken
beroepsmatigheid.
• BELEIDSPUNT
Wanneer de beoordeling van de effecten van overige nieuwe schelpdiervisserijen op natuurwaarden en visbestanden beperkingen noodzakelijk maken zullen deze visserijvormen aan een vergunning met daarbij behorende
voorwaarden worden gebonden. Om dit mogelijk te maken zullen, waar no dig, de betreffende regelingen van de Visserijwet worden aangevuld.
4.4. Schelpdiercultuur
4.4.1. Schelpdiercultuur en natuur
De schelpdiercultuur kan worden beschouwd als het verplaatsen van
schelpdieren binnen de kustwateren (en het Grevelingenmeer) naar die plaatsen waar optimale groeicondities bestaan en het wegspoelrisico gering is. Er
is dus sprake van concentraties schelpdieren op bepaalde locaties (de percelen). Ook van nature komen deze concentraties voor op bijvoorbeeld natuurlijke schelpdierenbanken. Concentraties schelpdieren hebben invloed op het
ecosysteem welke gradueel en sterk lokaal van aard zijn.
Deze kunnen bestaan uit:
- toename van slibgehalte op en om de percelen;
- toename van organismen zoals krabben, zeesterren en zeesla, alsook eidereenden;
- het ter plaatse verdwijnen van het oorspronkelijke (geul)biotoop;
- een lokaal verminderde voedselhoeveelheid in het water.
Andere dan bovengenoemde effekten op het ecosysteem zijn niet aangetoond. Geconcludeerd kan worden dat schelpdiercultures geen grote veranderingen van de natuurlijke situatie met zich mee brengen. Daarnaast kan worden opgemerkt dat op plaatsen waar schelpdierpercelen liggen geen andere
visserij-activiteiten plaatsvinden (met uitzondering van handkokkelvisserij).
Schelpdiercultuur en de bijbehorende bebakening kan tevens enige beperkingen inhouden voor recreatie en scheepvaart.
4.4.2. Het huidige percelenareaal
Waddenzee
In de Waddenzee liggen ten westen van het Terschellinger wantij ongeveer
460 schelpdierpercelen die gebruikt worden voor de kweek van mosselen. De
bruto oppervlakte van die percelen is circa 6.000 hectare, waarvan circa 3.700
ha. daadwerkelijk bruikbaar is voor de mosselcultuur. Een deel van de percelen
ligt op stormgevoelige of verzandende locaties.
Oosterschelde (met uitzondering van de Kom van de Oosterschelde)
In de Oosterschelde ten westen van de lijn Yerseke-Gorishoek liggen 345
percelen welke bestemd zijn voor de kweek van mosselen. De bruto oppervlak-
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te van deze percelen bedraagt circa 4.000 hectare, de bruikbare oppervlakte
is circa 2.250 ha. De produktiemogelijkheden op bepaalde plaatsen zijn teruggelopen, terwijl de produktiemogelijkheden op andere plaatsen daarentegen
zijn toegenomen. Dit houdt mogelijk verband met de veranderende omstandigheden na de realisatie van de stormvloedkering.
Kom van de Oosterschelde
Met de Kom van de Oosterschelde wordt het gebied bedoeld ten oosten
van de lijn Yerseke-Gorishoek tot aan de Oesterdam. In de kom liggen ongeveer 375 percelen met een oppervlakte van ongeveer 2.600 hectare. De Kom
kent verschillende functies. Op ongeveer 75 percelen met een oppervlakte van
circa 375 ha. worden mosselen verwaterd. Een aantal van deze verwaterpercelen functioneert slecht. Ten behoeve van de opslag van door het interventiefonds van de Producentenorganisatie voor de mosselcultuur ingenomen mosselen, worden 19 percelen verhuurd met een oppervlakte van ongeveer 100
ha. De laatste jaren is van deze percelen niet of nauwelijks gebruik gemaakt.
In de Kom liggen 12 percelen welke voor de kweek van mosselen worden gebruikt. Deze beslaan een oppervlakte van ongeveer 90 hectare. Deze percelen
zijn in 1986 op tijdelijke basis uitgegeven ter compensatie van het verlies van
percelen in het Volkerak. Verreweg het grootste deel van de Kom wordt ingenomen door percelen welke bestemd zijn voor de oestercultuur. Dit betreft
ongeveer 270 percelen met een bruto-oppervlakte van 2.000 ha. De bruikbare
oppervlakte van deze percelen is ongeveer 1.300 ha. In de huidige situatie
wordt slechts ca. 45% van het bruikbare areaal benut voorde kweek van Japanse oesters. Als gevolg van de oesterziekte Bonamia ostreae is de kweek van
platte oesters op commerciële wijze thans niet mogelijk. Sinds 1989 is een deel
van het niet verhuurde percelenareaal gereserveerd als isolatiegebied in geval
zich diarethic shellfishpoison (DSP) in mosselen voordoet.
Grevelingenmeer
In het Grevelingenmeer zijn sinds 1986 op locaties met een totale oppervlakte van 380 ha. 76 percelen aangelegd met een bruikbare oppervlakte van
elk 5 ha. Deze percelen worden uitsluitend gebruikt voor de kweek van platte
oesters. Deze percelen werden intensief gebruikt tot de oesterziekte Bonamia
ostreae de resultaten minimaliseerde. Gelet op de hoofdfuncties natuur en recreatie van het Grevelingenmeer zijn met het Grevelingenschap afspraken gemaakt waarbij de maximale omvang van het percelenbestand is vastgesteld op
500 ha. Voorts dienen de effecten van de schelpdiercultuur op natuur en recreatie te worden getoetst.
4.4.3. Het interimbeleid inzake uitgifte van percelen.
In paragraaf 2.2.3. is uiteengezet dat het beleid voorde uitgifte van mosselen oesterpercelen een interimbeleid is. In afwachting van de uitvoering van de
"finale doorlichting" zijn geen mosselpercelen aan nieuwe huurders uitgegeven. In de oestersector is de heruitgifte van oesterpercelen, welke in 1989
is aangekondigd, uitgesteld. Dit is veroorzaakt door de sterke teruggang van
de produktie van platte oesters door de oesterziekte Bonamia ostreae, waardoor de berekeningsbasis is weggevallen om te komen tot een herverdeling
van de percelen.
Mosselsector
Alvorens tot een nieuw uitgiftebeleid van mosselpercelen kan worden overgegaan, dient eerst het bestaande interimbeleid te worden afgerond. De finale
doorlichting van mosselpercelen moet als afronding gezien worden. De finale
doorlichting heeft enerzijds tot doel erkende Deltaschade zoveel mogelijk te
compenseren in de vorm van percelen. Anderzijds zullen reeds verleende
tijdelijke compensaties in de vorm van percelen beoordeeld worden op hun
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uiteindelijke waarde. Tevens zal worden bezien of er ruimte is voor compensatie van produktie-achteruitgang van percelen door natuurlijke oorzaken. Bij
deze finale doorlichting zal tevens gestreefd worden naar een optimalisatie van
de perceellokaties binnen de huidige kweekgebieden (Oosterschelde, Westelijke Waddenzee). Na afronding van de finale doorlichting zal het overheidsbeleid zich richten op optimalisatie van het percelenareaal als geheel.
Oestersector
Het huidige interimbeleid voor de uitgifte van oesterpercelen is het gevolg
van de ziekte Bonamia ostreae. Naar het zich laat aanzien valt op korte termijn
niet te verwachten dat deze ziekte zodanig wordt uitgebannen dat een rendabele cultuur van platte oesters mogelijk is. Het beleid dient derhalve voor de
middellange termijn vooral te worden gebaseerd op de produktie van de Japanse oesters. Op grond van dit uitgangspunt wordt het volgende uitgiftebeleid van de percelen voorgestaan in de oestersector ter afronding van de huidige interimperiode.
• BELEIDSPUNT
Alle thans uitgegeven oesterpercelen, welke gelegen zijn in de Kom van de
Oosterschelde en in het Grevelingenmeer, zullen worden ingenomen en
deels opnieuw worden toegewezen aan de huidige 27 huurders.
In de Kom van de Oosterschelde waar naast de oesterteelt ook het verwateren van mosselen plaatsvindt is behoefte aan een verbetering van de bestaande
verwateringsmogelijkheden. Dit impliceert dat de verwaterpercelen in beperkte
mate moeten worden herschikt. Dit kan consequenties hebben voor de ligging
van de oesterpercelen in dit deel van de Oosterschelde. Daarnaast is het om
beheers- en teelttechnische redenen noodzakelijk om de vorm van de oesterpercelen enigszins aan te passen. Na deze aanpassingen is naar schatting 1100
ha. goede tot redelijk goede schelpdiergrond beschikbaar voor toewijzing aan
oesterkwekers. Zoals in de notitie "uitgifte oesterpercelen 1989" is aangekondigd, vindt deze toewijzing bij voorrang plaats aan de huidige 27 huurders van
oesterpercelen.
Een oesterkweekbedrijf dient een zekere minimale omvang te hebben om
op termijn rendabel te zijn. Dit betekent dat ook de grootte van het areaal per
bedrijf een benedengrens heeft. Deze benedengrens zal in het kader van de afronding van het interimbeleid worden gehanteerd. Bij de bepaling van deze
benedengrens is de teelt van Japanse oesters als uitgangspunt genomen. Berekeningen tonen aan dat bij een areaal van 40 ha. per bedrijf een hoeveelheid
Japanse oesters geproduceerd kan worden waarbij sprake is van een levensvatbaar bedrijf. Derhalve bestaat het voornemen om in de Kom van de Oosterschelde een oppervlakte van 40 ha. per huurder toe te wijzen. Als percelen beschikbaar zijn welke vóór inname van de percelen tot het areaal van een bepaalde huurder behoorden, wordt diens voorkeur voor die percelen gehonoreerd. Kwekers die percelen in het Grevelingenmeer willen huren voor de
kweek van platte oesters, kunnen aldaar maximaal 15 ha. beschikbare oppervlakte huren. De in het Grevelingenmeer gehuurde oppervlakte wordt afgetrokken van de gehuurde oppervlakte, die in de Kom van de Oosterschelde
aan de huurder is toegewezen. Als individuele huurders na de herverdeling
over een groter areaal beschikken dan voor deze operatie, dan is het niet toegestaan om de additionele percelen de eerste 10 jaar na uitgifte vrijelijk over
te dragen aan anderen. Dit om terugkeer naar de thans bestaande verdeling
van oesterpercelen te voorkomen.
De afronding van het interimbeleid voor oesters zal in 1994 plaatsvinden.
4.4.4. Het toekomstig uitgiftebeleid.
Het is zinvol om reeds de contouren te schetsen van het uitgiftebeleid van
percelen zoals dat zal worden uitgevoerd na de afronding van de finale doorlichting in de mosselsector en de herverdeling van percelen in de oestersector.
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Een eerste uitgangspunt van dit beleid is het streven van de overheid, als
verhuurder van percelen, aan te sluiten bij de behoefte van de schelpdiersector.
Dit betekent dat zowel bij de omvang als de ligging van het percelenareaal binnen bepaalde randvoorwaarden rekening wordt gehouden met de gewenste
produktiehoeveelheid en met wensen ten aanzien van de produktiviteit van
percelen. Ook dient rekening te worden gehouden met de wensen van ondernemers die willen toetreden tot de schelpdiersector. De overheid is in principe
bereid om uit dit oogpunt te streven naar een optimale ligging van de percelen
en tevens mogelijkheden te bezien voor uitgifte van nieuwe schelpdiergronden
in de kustwateren. Hierbij zijn echter een aantal randvoorwaarden van toepassing die worden bepaald door andere gebruiksfuncties van de kustwateren.
Deze betreffen met name de bescherming van de natuurwaarden in de kustwateren, maar daarnaast dient rekening gehouden te worden met functies als
scheepvaart en recreatie. Ook dient een afweging plaats te vinden met andere
visserijbelangen zoals de garnalenvisserij en de visserij met vaste vistuigen. Een
belangrijke randvoorwaarde voor de aanleg van percelen is tevens dat de kwaliteit van het schelpdierwater aan de daartoe gestelde (volksgezondheids)eisen
moet voldoen.
Een tweede uitgangspunt voor de uitgifte van schelpdierpercelen heeft betrekking op het gebruik van percelen voor een bepaalde schelpdiersoort. In
principe dient de keuze voor het gebruik van een perceel voor de kweek van
mosselen, oesters of andere schelpdiersoorten waar mogelijk bij de huurder te
liggen. Deze keuzevrijheid wordt echter beperkt door een (ongewenste) onderlinge beïnvloeding van de diverse typen schelpdierteelt binnen een bepaald
gebied. Daarnaast zijn er beperkingen aan het gebruik van percelen omdat introductie van bepaalde uitheemse schelpdiersoorten, uit het oogpunt van bescherming van natuurwaarden en visbestanden, in bepaalde kustwateren ongewenst is. Een voorbeeld hiervan zou de introductie van de Japanse oester
in de Waddenzee kunnen zijn. Bovenstaande overwegingen zullen het aantal
situaties, waarin het gebruik van een perceel geheel aan een individuele huurder kan worden overgelaten, beperken.
Een derde en laatste uitgangspunt van het toekomstige uitgiftebeleid van
percelen is dat, waar nieuwe percelen beschikbaar komen, naast reeds bestaande ook nieuwe huurders in aanmerking komen voor de toewijzing van
percelen. Het hanteren van deze drie uitgangspunten heeft de volgende consequenties voor het uitgiftebeleid.
Nieuw percelenareaal
Op een aantal plaatsen bestaat de mogelijkheid tot uitbreiding van het percelenareaal. Binnen de doelstellingen van de Voordelta, welke zijn uitgewerkt
in het Integraal Beleidsplan Voordelta, bestaat in principe de mogelijkheid tot
aanleg van een beperkt aantal schelpdierpercelen. De mogelijkheid van aanleg
van schelpdierpercelen in de Westerscheldezal, binnen de randvoorwaarden
van het Beleidsplan Westerschelde alsook de voorwaarden met betrekking tot
de waterkwaliteit, worden nagegaan.
In de Waddenzee heefteen optimalisatie van het percelenareaal in het huidige kweekgebied (Westelijke Waddenzee) de voorkeur boven aanleg van percelen in het Oostelijk deel. Er zal niet worden overgegaan tot aanleg van
schelpdierpercelen in de Oostelijke Waddenzee. Enerzijds speelt hierbij de afweging met andere functies (bijvoorbeeld garnalenvisserij, natuurfunctie). Anderzijds zijn er te grote onzekerheden over de bijdrage die percelen in de Oostelijke Waddenzee kunnen leveren aan een efficiënte mosselproduktie in de
Waddenzee.
Optimalisatie van percelenareaal
De produktiemogelijkheden voor schelpdieren kunnen worden verbeterd
door binnen de huidige produktiegebieden in de Oosterschelde en de Westelijke Waddenzee de ligging van percelen te optimaliseren. In het kader van
de finale doorlichting zal in de Oosterschelde mede op grond van de uitgevoer-
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de Evaluatie Oosterschelde (EOS) gestreefd worden naar een dergelijke optimalisatie door herschikking. Ook in de Westelijke Waddenzee zijn nog beperkte mogelijkheden om tot verbetering van de perceelsligging te komen. In het
kader van de finale doorlichting zal tevens het percelenareaal in de Westelijke
Waddenzee worden geoptimaliseerd.
• BELEIDSPUNT
In de Oosterschelde en de Westelijke Waddenzee zal de ligging van de
schelpdierpercelen worden geoptimaliseerd.
Doel van deze optimalisatie is het verbeteren van de produktiemogelijkheden in de bestaande kweekgebieden. Het gaat hier met name om een kwalitatieve verbetering waardoor een hogere produktie-efficiency bereikt kan worden. Een miljoen mosselton zal uitgangspunt blijven voor de produktie. Bij
deze optimalisatie zal het totale areaal niet worden uitgebreid. Concrete voorstellen voor verplaatsing van percelen in het kader van de optimalisatie dienen
te worden getoetst aan de hoofddoelstelling voor de Waddenzee.
Gezien het feit dat de produktiecapaciteit van een percelenblok geen statisch gegeven is zal de vraag of verschuiving hiervan noodzakelijk is, ook na
optimalisatie, periodiek aan de orde blijven. Een dergelijke verschuiving danwel herschikking van percelen zal in principe op initiatief van en in overeenstemming tussen betrokken huurders tot stand kunnen komen. De visserij,
waaronder de garnalenvisserij, zal nadrukkelijk worden betrokken bij de wijziging van de ligging van percelen. Deze wijzigingen zullen plaatsvinden binnen
de randvoorwaarden gesteld door andere functies van de betreffende kustwateren.
Aanleg verwaterpercelen
De verwaterpercelen voor mosselen liggen momenteel geconcentreerd op
de Yerseke Bank, vanwege de bijzondere geschiktheid voor het verwateren alsook de centrale ligging. Met name dit laatste is gunstig met het oog op onder
andere de controle op volksgezondheidseisen aan het produkt. Er is op beperkte schaal behoefte aan uitgifte van verwaterpercelen op nieuwe lokaties.
Hierbij spelen met name logistieke overwegingen en een tekort aan verwatergronden op de Yerseke Bank.
• BELEIDSPUNT
De overheid zal, indien nodig, een aantal nieuwe verwaterpercelen beschikbaar stellen.
De volgende voorwaarden zullen hierbij gelden:
- er zal gestreefd worden naar één aansluitend blok percelen. Dit met het
oog op de noodzakelijke sanitaire controle;
- de waterkwaliteit op de verwatergrond dient aan alle gestelde eisen te
voldoen;
- aanleg van verwaterpercelen dient niet strijdig te zijn met de bescherming
van de natuurwaarden. Daarnaast dient rekening te worden gehouden
met de belangen van andere gebruikers van het water.
Het gebruik van de percelen
Een voor de huurder vrij gebruik van de percelen voor de kweek van mosselen, oesters of andere schelpdieren kan op basis van de reeds aangegeven
overwegingen slechts beperkt in praktijk worden gebracht. Als het gaat om
schelpdieren die nog niet of nauwelijks voorkomen in het natuurlijk ecosysteem van (een deel van) het kustwater zal een toetsing moeten plaatsvinden
op effecten op visbestanden en het ecosysteem. Hiermee zal in beginsel terughoudend worden omgegaan, daar introduktie van een soort meestal onomkeerbaar is. Op grond hiervan wordt het beleid om geen Japanse oesters in
de Waddenzee te introduceren voortgezet. Ook nieuw in Nederland mogelijk
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te kweken soorten, zoals palourdes en St. Jacobsschelpen zullen, wanneer het
gaat om kweek in open systemen, aan bovengenoemde toetsing worden onderworpen.
• BELEIDSPUNT
Met de introductie van nieuwe soorten in de kustwateren zal, mede gezien
het risico op een onomkeerbaar effect op bestanden en ecosysteem, zeer
terughoudend worden omgegaan. Uitgegaan zal worden van het zogenaamde "nee-tenzij-principe".
Voorts leidt ongewenste onderlinge beïnvloeding van verschillende schelpdierteelten tot een beperking van de gebruiksvrijheid van percelen. Zo kan in
de Kom van de Oosterschelde de kweek van mosselen niet worden toegestaan
omdat de slibvorming, die hierdoor ontstaat, afbreuk doet aan de verwaterfunctie van mosselen in dit gebied en tevens aan de kweekmogelijkheden voor
oesters. Voorts zal door het toestaan van de mosselcultuur in dit gebied een
concurrentie ontstaan op het aanwezige voedsel. In het Grevelingenmeer leidt
het toestaan van mosselkweek op percelen, vanwege het stilstaand karakter
van dit water, tot verslibbing en tot lokale concurrentie op het beschikbare
voedsel. Dit kan ten koste van de oestercultuur gaan. Dit geldt evenwel in mindere mate voor de hangcultures. Een grootschalige introductie van de Japanse
oester in het Grevelingenmeer lijkt ongewenst. Het Grevelingenmeer zal daarom vooralsnog in principe bestemd blijven voor de kweek van de platte oester.
Genoemde beperkingen spelen in mindere mate in de Oosterschelde ten
westen van de lijn Gorishoek-Yerseke. Hier zou in principe een vrij gebruik
(oesters, mosselen, "kokkelopslag") mogelijk moeten zijn. Echter, aanwezigheid van verschillende schelpdieren op aansluitende of nabijgelegen percelen
leidt tot een nadelige onderlinge invloed op produktie en bedrijfsvoering. Het
gebruik van percelen zal daarom per blok bepaald moeten worden. Bij verandering van gebruik dienen de betrokken huurders hier onderling overeenstemming over te hebben.
Resumerend kan gesteld worden dat de Waddenzee vooralsnog gericht
blijft op de mosselcultuur, de Kom van de Oosterschelde op de oestercultuur
en het verwateren van mosselen. Percelen in het Grevelingenmeer zullen voor
de kweek van platte oesters worden gebruikt. In het westelijk deel van de Oosterschelde is het gebruik van percelen in principe meer flexibel (ten westen van
de lijn Gorishoek-Yerseke).
4.4.5. De praktische uitwerking van het nieuwe beleid
Zoals reeds gesteld zal het in het nieuwe beleid mogelijk zijn schelpdiergrond toe te wijzen aan andere bedrijven dan de bestaande huurders.
De vrij beschikbare grond bestaat uit:
- percelen die na afronding van het interimbeleid niet zijn toegewezen;
- percelen die door de huurder zijn ingegeven;
- percelen die nieuw zijn aangelegd.
De beschikbare oppervlakte van de uit te geven percelen zal waar mogelijk
worden vastgesteld op 3 tot 10 hectare. Ook andere dan bestaande huurders
komen in aanmerking voor deze nieuw uit te geven percelen.
• BELEIDSPUNT
De toewijzing van nieuwe percelen vindt plaats doormiddel van een inschrijvingssysteem waarbij eenmaal per jaar door potentiële huurders kan
worden ingeschreven op de dan beschikbare vrije percelen.
De gunning vindt plaats aan de hoogste bieder die vervolgens een huurcontract krijgt aangeboden. Naast het eenmalige bedrag dat betaald wordt
voor het verwerven van het huurrecht, betaalt het bedrijf jaarlijks een huurbedrag per hectare. De inschrijving is openbaar en staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen. Het huurrecht kan worden overgedragen aan an-
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dere bedrijven. Zoals al eerder gesteld geldt dit gedurende een overgangsperiode van tien jaar niet voor oesterkweekbedrijven die in de Kom van de Oosterschelde een groter areaal hebben verkregen dan zij voor afronding van het
interimbeleid hadden (zie par. 4.4.3). Voor verwaterpercelen en de fondspercelen blijft de bestaande situatie gehandhaafd.
Ook zal, binnen de bestaande produktiegebieden, ingespeeld kunnen worden op ontwikkelingen in de produktiviteit van de percelen. Periodiek zal, op
voorstel van betrokken huurders in een deelgebied, bezien worden of er redenen en mogelijkheden zijn voor een verschuiving van percelen naar produktievere lokaties. Deze deelgebieden, de bijbehorende meerjarige evaluatietermijn
en de procedure voor toekenning van de "verschoven" percelen zal in nader
overleg met belanghebbenden worden bepaald. In geval de keuzemogelijkheid
voor het gebruik van een percelenblok in principe aan betrokken kwekers is
(zie paragraaf 4.4.4) zal tevens in nader overleg met het betrokken bedrijfsleven een besluitvormingsprocedure moeten worden afgesproken.
Bij de voorbereiding van het nieuwe uitgiftebeleid zal eveneens worden
overwogen in hoeverre het bestaande huurprijssysteem aanpassing behoeft.
De huur van een perceel kan aan het eind van de huurperiodevan driejaar
worden beëindigd. Het continuatierecht blijft ook in het nieuwe stelsel van
toepassing. Heruitgifte van percelen vindt plaats volgens de eerder omschreven inschrijvingsprocedure.
4.4.6. Hangcultures van schelpdieren
Naast de traditionele bodemcultures bij de teelt van mosselen en oesters
is de laatste jaren de belangstelling voor hangcultures toegenomen. Op een
beperkt aantal plaatsen, bijvoorbeeld voormalige werkhavens in de Oosterschelde met voldoende beschutting, wordt met wisselend succes mosselkweek met behulp van lijnen, boeien en vlotten bedreven. Ook de kweek van
oesters in lantaarnnetten wordt beoefend.
De vraag of deze vorm van teelt economisch levensvatbaar is, kan op dit
moment nog niet worden beantwoord. Gesteld kan worden dat deze vorm van
schelpdiercultuur zich in een experimentele fase bevindt. Duidelijk is dat deze
produktiewijze veel arbeidsintensiever is dan de bodemcultures waardoor de
kostprijs van met name mosselen hoger ligt. Door de produktie te richten op
speciale kwaliteiten, bijvoorbeeld grote mosselen voor restaurants, ontstaat
wellicht op termijn een aparte afzetmarkt voor het produkt van de hangcultures.
• BELEIDSPUNT
Aanvragen voor de uitoefening van hangcultures zullen worden beoordeeld
binnen de randvoorwaarden die vanuit andere visserijbelangen, natuurbelangen en belangen van andere functies (onder andere scheepvaart, recreatie) van de kustwateren worden gesteld.
Bij de uitgifte van nieuwe locaties voor de hangcultuur is een afweging met
de volgende belangen aan de orde:
- andere visserijbelangen, zowel van de gemene weidevisserij als de perceelsgebonden visserij. Wat dit laatste betreft is de relatie met de bodemkweekvan schelpdieren van belang. Hierbij speelt zowel de concurrentie in ruimte als voedselconcurrentie. Waar deze concurrentie zich
voordoet zal de voorkeur uitgaan naar bodemkweek.
- Een afweging met het natuurbelang zal moeten plaatsvinden in het licht
van de natuurfunctie van de kustwateren. Hierbij spelen de diverse aanwijzingen op grond van de Natuurbeschermingswet een rol.
- Waterstaatkundige-, scheepvaart en recreatiebelangen.
Met het oog op de afweging met de bovengenoemde belangen wordt in
het algemeen terughoudend omgegaan met de ontwikkeling van hangcultures
op het open water. Een belangrijke randvoorwaarde voor hangcultuurbedrijven
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zijn voorts de sanitaire (volksgezondheids-) eisen aan het produktiewater. Bovengenoemde belangenafwegingen worden per kustwater, in het kader van de
daarvoor afzonderlijk geldende beleidsplannen, nader geconcretiseerd.
4.5. M a r k t , verwerking en afzet
4.5.1. Analyse
De afzet van de aangelande vis door middel van visafslagen en de handel
en de verwerking van vis tot visprodukten is binnen de visserijsector een aanzienlijke economische activiteit. Zoals in bijlage 2 is te constateren, wordt een
groot deel van de vis afgezet via de twaalf visafslagen die tezamen een gemiddelde jaaromzet hebben van 700 a 800 miljoen gulden. Daarnaast bestaan er
bijna 400 visverwerkende bedrijven in Nederland die werk bieden aan circa
7000 personen. Ons land vervult door de grote in- en uitvoer van vis en visprodukten een belangrijke functie in het internationale handelsverkeer.
De afzet van de aangelande vis ondervindt in het algemeen weinig problemen, doordat de vraag in het algemeen groter is dan het aanbod. Het doordraaien van vis op de visafslag tegen de ophoudprijzen zoals voorzien in de
marktordening komt daarom nauwelijks voor. Wel wordt als een knelpunt ervaren de onevenwichtige prijsvorming van bepaalde vissoorten in de loop van
het jaar. Het aanvoerpatroon vertoont nogal sterke fluctuaties gedurende het
jaar hetgeen leidt tot forse prijsschommelingen. Ook leidt de vervroegde sluiting van de visserij op bijvoorbeeld tong wegens uitputting van het quotum
tot een slechte voorziening van de markt aan het eind van het jaar. Een betere
aanvoerspreiding kan leiden tot gemiddeld hogere prijzen en tot betere resultaten voor de betrokken bedrijven.
De totstandkoming van de interne EG-markt heeft gevolgen voor de handel
en de verwerkende sector. Toenemende concurrentie vanuit andere lid-staten
en schaalvergroting noodzaken tot meer samenwerking en een betere organisatie van decommercialisatie van vis. Medio 1991 is de Tweede Kamer de notitie "interne markt en visserijsector" aangeboden waarin de verwachte gevolgen voor 1993 uitvoerig staan beschreven. Voor de verwerkende industrie bestaat een aantal specifieke knelpunten die de aandacht behoeven:
- de grondstoffenvoorziening
Deze is meer en meer afhankelijk van invoer uit andere landen. De verwerking kan alleen groeien door een toename van deze invoer.
- kwaliteit, hygiëne en technologie
De nationale en EG-eisen op dit terrein (zie par 4.6) noodzaken in sommige gevallen tot het doen van investeringen.
- produktontwikkeling en -produktvalorisatie
Het visproduct dient voldoende te worden vernieuwd om aan de eisen
van de consument blijvend tegemoet te komen.
Meer in het algemeen geldt dat betrekkelijk weinig kennis bestaat over de
gang van zaken op de markt en bij de afzet en verwerking.
4.5.2. Beleidslijnen
Nederland heeft bij de Europese Commissie bepleit om voor bepaalde vissoorten de aanvang van het quotumjaar te verschuiven van 1 januari naar
1 april. Dit kan bijdragen aan een betere spreiding van de visserij daar het einde
van het quotumjaar dan valt in een commercieel en visserijkundig minder interessante periode van het jaar ("kuitzieke periode"). Dit in tegenstelling tot de
huidige situatie waarin de gesloten periode valt aan het eind van het kalenderjaar wanneer de vraag naar vis groot is.
• BELEIDSPUNT
In EG-kader wordt gepleit voor een verschuiving van het begin van het
quotumjaar van 1 januari naar 1 april.
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Op basis van EG-verordening wordt een stimulerend beleid gevoerd op het
gebied van het aanpassen van bedrijven aan kwaliteits- en milieu-eisen. Hiertoe is een sectorplan opgesteld. Dit sectorplan brengt een aantal elementen
onder de aandacht, die bijzondere aandacht verdienen bij het verbeteren van
de structuur van de visverwerkende industrie. De volgende prioritaire gebieden
worden daarbij onderscheiden:
- het voldoen aan hygiëne- en volksgezondheidseisen;
- kwaliteitsbevordering en valorisatie van het te be- en verwerken produkt;
- automatiseringen mechanisatie;
- milieu.
Met het sectorprogramma wordt beoogd bij te dragen aan een visverwerkende sector, die aan alle gestelde eisen voor inrichting en hygiëne voldoet
en nog beter in staat is om continu een kwalitatief hoogwaardig produkt te
leveren. Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte van de Europese consument. Tevens vergroot het de mogelijkheden tot afzet in derde landen. Ook
wordt hiermee voorgestaan, dat de verontreiniging van het milieu door de visverwerkende industrie zoveel mogelijk wordt beperkt.
• BELEIDSPUNT
De beschikbare kennis van de afzet en verwerking van vis en visprodukten
zal door middel van onderzoek vergroot moeten worden.
Hiervoor is gericht onderzoek noodzakelijk naar de structuur en het functioneren van de markt. Het daarvoor nodige economisch onderzoek zal zich prioritair richten op:
- de structuur van de visverwerkende bedrijven in Nederland in relatie tot
de quotumomvang;
- de marktpositie van Nederlandse vis in andere lid-staten;
- mogelijkheden voor een betere organisatie van de eerste verkoop van
aangelande vis;
- de positie van Nederland als distributieland van vis.
Op grond van toekomstige onderzoeksresultaten kan het beleid inzake de
markt beter worden toegesneden op de specifieke problemen van de sector.
Nadere aandacht behoeft de structuur van de gamalenvloot in de kustwateren, met name als het gaat om hun concurrentiepositie en de afzet van het produkt. De betreffende gamalenvloot is relatief oud en kleinschalig in vergelijking
met de kottervloot die in de 12-mijlszone op garnalen vist. Een verbetering van
de concurrentiepositie is uiteraard primair een zaak die betrokkenen zelf aangaat. Van overheidswege zal hieraan door middel van een oriënterend onderzoek ondersteuning worden gegeven.
• BELEIDSPUNT
Ter ondersteuning van de garnalensector in de kustwateren zal onderzoek
geïnitieerd worden naar de mogelijkheden tot structuurverbeteringen die
hun afzet- en marktpositie kunnen versterken.

4.6. Kwaliteit
Zoals in paragraaf 2.5 reeds is aangegeven is per 1 januari 1993 op het gebied van volksgezondheids- en hygiëne-eisen aan produkten en produktieomstandigheden de nationale regelgeving voor een belangrijk deel vervangen
en aangepast op grond van EG-richtlijnen. Het gaat om een drietal richtlijnen
die de gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van visserijprodukten en voor levende schelpdieren regelen.
Deze regelgeving dekt in principe de gehele produktieketen van vangst of
kweek tot aan de verkoop aan de kleinhandelaar. Er worden eisen gesteld aan
de behandeling van produkten in alle schakels van produktie alsook aan inrichting van vaartuigen, afslagen, bedrijfsgebouwen alsmede aan transport, opslag, verpakking en etikettering. Daarnaast worden eisen gesteld aan het produkt zelf en aan de controle daarop.
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Visafslagen en vissersvaartuigen alsmede opslagruimten en transportmiddelen zijn voor het eerst geconfronteerd met specifieke regelgeving ten aanzien
van inrichting en hygiëne. Deze integrale regelgeving is qua systematiek een
duidelijke verbetering ten opzichte van de vroegere fragmentarische nationale
wetgeving en kan bijdragen aan een verbetering van de volksgezondheidsbescherming van de consument en de integrale zorg voor kwaliteit in de visserijsector. Genoemde EG-regelgeving is deels opgenomen in de Warenwet en
deels in de Produktschapsregelgeving.
Inhoudelijk moeten de gestelde eisen als reëel worden beschouwd en zullen, zeker in de visverwerkende bedrijven, geen grote extra investeringen
noodzakelijk maken. Wel worden visverwerkende bedrijven verplicht om zelf
een systematische controle van produkten en produktie uitte voeren. Ook zal
elk producerend bedrijf dat voldoet aan de nieuwe eisen een EGerkenningsnummer verwerven. Dit nummer zal op of bij alle partijen en consumentenverpakkingen moeten worden vermeld teneinde produkten en partijen
ten alle tijde terug te kunnen traceren tot de verantwoordelijke producent. Erkenning van bedrijven op basis van de EG-eisen zal ook gaan gelden voor derde landen, waaruit geïmporteerd wordt. Hierop zal vanuit de EG toezicht worden gehouden.
Wat de eisen aan schelpdieren en schelpdierproduktie betreft zijn de eisen
die gesteld worden aan het niveau van faecale besmetting (E-coli's) in schelpdierwateren, ten opzichte van de vroegere regelgeving op een aantal punten
ruimer. De EG-eisen geven de mogelijkheid om onder voorwaarden schelpdieren te produceren in wateren die sterker verontreinigd zijn dan de produkteisen
voorschrijven. De hieruit afkomstige schelpdieren moeten een voorgeschreven
zuiveringsproces ondergaan. Nationaal zal dit kunnen leiden tot uitbreiding
van de teeltmogelijkheden naar minder schone wateren onder voorwaarde dat
hier een sluitende controle op mogelijk is. De bestaande nationale regeling ter
voorkoming van de insleep van PSP-vormende algen zal op basis van recente
wetenschappelijke inzichten worden geëvalueerd. Daarnaast worden deze
voorschriften getoetst aan de EG-regelgeving.
De nieuwe regelgeving zal leiden tot vereenvoudiging binnen het EG-handelsverkeer. Zo zal men niet meer te maken hebben met de verschillende eisen
van de andere lidstaten. Ook komen certificaten en grenscontroles binnen de
EG te vervallen met uitzondering van gezondheidscertificaten voor producten
uit derde landen. De keurings- en controlemethodieken worden aangepast aan
de nieuwe EG-regelgeving. De Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees
en de Hoofdinspectie voor Gezondheidsbescherming zullen de controle van
overheidswege blijven uitvoeren. Hiertoe is een taakverdeling tussen beide instanties uitgewerkt. Tevens zal het systeem van keuringstarieven de komende
tijd aandacht vragen.
Bovenstaande ontwikkeling in EG-kader betreft met name de veiligheid van
produkten en produktie-omstandigheden. Als het gaat om de kwaliteit van
produkten in de zin van marktwaarde ligt de primaire verantwoordelijkheid bij
het georganiseerde bedrijfsleven. Punten van aandacht werden reeds eerder
genoemd zoals produkt- en kwaliteitdiversificatie, verdere valorisatie en innovatie. Daarnaast kan worden overwogen om voor bepaalde visprodukten een
bescherming van de naam of een keurmerk voor specifieke kwaliteitscategorieën in te voeren. Te denken valt aan garnalen, schelpdieren en haring. Het
initiatief voor dergelijke regelingen ligt bij het bedrijfsleven. In EG-kader is momenteel een discussie gaande over de vormgeving van een kwaliteitsbeleid op
Europees niveau. In een aantal agrarische sectoren wordt op initiatief van het
bedrijfsleven gewerkt aan de totstandkoming van Integrale Ketenbeheersingssystemen (IKB). Daarbij wordt de kwaliteitsbewaking in de verschillende
schakels van de keten op elkaar afgestemd. De overheid speelt hierbij een stimulerende rol. In de vissectorzijn dergelijke IKB-projekten tot nu toe niettot
stand gekomen. Een initiatief van het bedrijfsleven in die richting zal worden
gesteund.
De LNV-nota "Van meer naar beter" zet het overheidsbeleid uiteen ten aan-
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zien van de kwaliteit van produkten en produktieprocessen. Ook aan visprodukten is in de notitie aandacht besteed.

4.7. Onderzoek en onderwijs
4.7.1. Onderzoek
In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat het onderzoek in de visserijsector met
name is toegespitst op de ontwikkeling van de visbestanden, de verontreiniging van vis, schaal- en schelpdieren en het onderzoek naar de (bedrijfs-) economische aspecten van de visserij. In de beleidslijnen voor de verschillende
sectoren voor de jaren negentig komt naar voren dat de afweging tussen visserijbelangen en de natuurfunctie steeds meer op de voorgrond treedt. Dit blijkt
ook op internationaal niveau door de instelling van de ICES "study group on
ecosystem effectsof fishing activities". Ook tijdens de 3e Noordzee ministersconferentie zijn afspraken gemaakt over dit type onderzoek met het oog op het
Quality Status Report dat in 1993 verschijnt.
Zowel in de kustwateren (onder andere Waddenzee en Oosterschelde) als
ook op de Noordzee is het handhaven van natuurwaarden een belangrijke prioriteit. Het bestaande onderzoek naar de interactie tussen de visserij en de
schelpdiercultures en het ecosysteem van de kustwateren zal worden geïntensiveerd. Daarnaast is aandacht nodig voor verbetering van de vangsttechnieken in de mosselzaad- en kokkelvisserij. Een efficiënter gebruik van het gevangen mosselzaad bij het aanwenden op de percelen behoort hiertoe. Met betrekking tot de Noordzee zal het nagestreefde duurzame gebruik moeten leiden
tot lange termijn onderzoek.
• BELEIDSPUNT
Het programma voor ecosysteemonderzoek dat is gericht op de relatie tussen visserij en de natuurfunctie wordt geïntensiveerd.
Het gaat hierbij om de effecten van de visserij op niet-commerciële vissoorten door middel van het vaststellen van bestandswijzigingen. Daarnaast zal
worden onderzocht wat het gevolg is van de visserij op de bodemorganismen.
Onderzoek naar mogelijkheden om de effecten van het boomkorvistuig te verminderen heeft hierbij grote aandacht. De centrale vraag is in dit kader in hoeverre de veranderde samenstelling van biomassa en bodemorganismen doorwerkt in de populatiedichtheid van vissoorten. Tenslotte bestaat er vanuit het
natuurbeleid behoefte aan meer inzicht in de gevolgen van de visserij op vogels
en zeezoogdieren.
Het voorgenomen onderzoek zal worden gecoördineerd door middel van
het interdepartementale BEON (Beleidsgericht Ecologisch Onderzoek Noordzee) waarbij het Ministerie van LNV vanuit haar verantwoordelijkheid voor de
visserij en de natuurbelangen nadrukkelijk het initiatief zal nemen. De benodigde onderzoekscapaciteit zal door LNV deels worden vrijgemaakt door verschuivingen in bestaande onderzoeksprogramma's, deels worden gerealiseerd
door additionele middelen beschikbaar te stellen. In de periode tot 1994 bedraagt de additionele financiering 0,4 miljoen gulden. Bij de uitvoering van het
visserij- natuuronderzoek wordt gestreefd naar nieuwe vormen van samenwerking tussen de betrokken instituten (RIVO/DLO en IBN/DLO) alsmede met
de andere instellingen werkzaam op de Noordzee en Waddenzee met name het
NlOZen het NlOO-centrum voor Marine Oecologie. Verder zijn naast de biologische aspecten van de relatie visserij-natuur ook de economische aspecten
van belang. Onderzoek is derhalve nodig naar de sociaal-economische gevolgen van de beperkingen van de voorgenomen visserij.
Selectieve vismethoden dragen bij aan het verminderen van de discardproblematiek waarbij niet-toegestane of commercieel niet-interessante bijvangst overboord wordt gezet. Deze discards komen het bestand niet ten goede en zijn bovendien frustrerend voor de betrokken vissers. De ontwikkeling
van vistuig dat slechts kleine hoeveelheden ongewenste bijvangst oplevert is
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daarom noodzakelijk. Op dit moment vindt onder andere onderzoek plaats naar
verbetering van de rondvisselectiviteit en naar het voorkomen van de bijvangst
van zeezoogdieren.
Ten aanzien van het welzijnsaspect voor vis, schaal- en schelpdieren zullen,
in verband met de in paragraaf 2.7 geschetste ontwikkeling, initiatieven voor
de start van een onderzoek worden genomen teneinde in deze problematiek
meer inzicht te krijgen.
• BELEIDSPUNT
Onderzoek zal worden gestart naar de welzijnsaspecten van de visserij
waarbij in het bijzonder aandacht zal worden geschonken aan de ontwikkeling van alternatieven voor bepaalde als ongewenst beschouwde handelingen.
Met betrekking tot het economisch onderzoek zal naast de bestaande activiteiten aandacht worden besteed aan de verbetering van de kennis van de afzet en de verwerking van vis en visprodukten. Het in paragraaf 4.5.2 genoemde
onderzoek naar de structuur van de visverwerkende bedrijven en de marktpositie van Nederlandse vis geniet prioriteit.
Het onderzoek zal tevens gericht worden op het verzamelen van informatie
ten einde de evaluaties die in deze nota zijn aangekondigd te kunnen verrichten. Ten behoeve van het beleid is inzicht nodig in de ontwikkeling van de visen schelpdierbestanden. Alleen op basis van kennis over deze bestanden kunnen onderbouwde beheersbeslissingen worden genomen. Jaarlijks worden
bestandinventarisaties gemaakt van de belangrijkste vis- en schelpdiersoorten.
Ook het bedrijfsleven heeft groot belang bij dit type monitoring. Daarom zal
bekeken worden in hoeverre het bedrijfsleven kan bijdragen in de kosten van
dit onderzoek.
4.7.2. Onderwijs
Een evenwichtig aanbod van beroepsonderwijs draagt bij aan het op peil
houden van de vakbekwaamheid van vissers, werknemers in de verwerkende
industrieën de (detail-) handel. Om het mogelijk te maken dat onderwijs deze
positieve bijdrage blijft leveren aan een goed functionerende visserijsector is
een betere afstemming tussen het onderwijsaanbod van de verschillende instellingen voor beroepsonderwijs op het gebied van de zeevaart en visserij nodig. Het gaat hierbij om dagscholen, het leerlingenstelsel en het cursorisch onderwijs. Een evenwichtig aanbod van beroepsonderwijs draagt bij aan het op
peil houden van de vakbekwaamheid en de vernieuwings- en aanpassingskracht van de visserij.
Voor het afstemmen van het onderwijs op de eisen van de arbeidsmarkt is
de nieuwe structuur van Regionale Bureau's Arbeidsvoorzieningen Onderwijs
(RBA'sen RBO's) van belang. Het is gewenst dat het onderwijs de ontwikkelingen in het bedrijfsleven op de voet volgt en dat het bedrijfsleven wensen
en behoeften aan het onderwijs kenbaar maakt. Vooral in de regio's waar relatief veel activiteit in visserij en visverwerking is, is gerichte betrokkenheid van
de RBA's gewenst.
• BELEIDSPUNT
Er wordt een inventariserend onderzoek uitgevoerd waarin de scholingsactiviteiten en -behoeften van de sector in kaart worden gebracht.
Een dergelijk onderzoek is eerder uitgevoerd in enkele agrarische sectoren
in het kader van de regeling stimulering van scholing van werknemers in bedrijven. Te onderscheiden zijn de activiteiten en behoeften in de visserij, de
verwerkende industrie en de detailhandel. Een dergelijke inventarisatie kan de
basis vormen voor de totstandkoming van een kwalificatiestructuur. Deze kwalificatiestructuur moet daarbij voldoen aan de EG-richtlijnen gericht op de uit-
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wisselbaarheid van diploma's en kan tevens worden gehanteerd bij het formuleren van de gewenste scholing in het kader van de EG-richtlijnen voor hygiëne en kwaliteit van vis- en schaaldierprodukten.
De visserijsector is voortdurend in beweging. De veranderde technologische mogelijkheden en de beperkingen die voortvloeien uit ecologische randvoorwaarden noodzaken tot aanpassingen van de bedrijfsvoering. Het is van
belang dat onderzoeksresultaten de richting van deze verandering mede bepalen. Fundamenteel onderzoek dient daarom te worden gevolgd door toegepast
onderzoek. Onderzoeksresultaten dienen vervolgens op een adequate wijze in
de bedrijfstak te worden verspreid. Onderwijs kan daarbij een belangrijke rol
vervullen.

4.8. Sociale situatie in de visserij.
Bij de analyse van de positie van de opvarenden in de visserij moet onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de grote zeevisserij (trawlers) en anderzijds de kottersector. I n de trawlersector werken de opvarenden onder een
Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). Ze zijn in loondienst bij de eigenaar
van het vaartuig. Deze opvarenden zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (Ziektewet (ZW), Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Werkloosheidswet (WW) en Ziekenfondswet (ZFW).
In de kottersector varen de opvarenden daarentegen bijna allemaal in maatschapsverband. Ze zijn een maatschap aangegaan met de eigenaar of exploitant van het vaartuig. Wanneer deze opvarenden zich via het Sociaal Fonds
voorde Maatschapsvisserij (SFM) tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid hebben verzekerd, worden deze opvarenden onder de sociale
verzekeringen niet als werknemer beschouwd.
Dit heeft tot gevolg dat ze niet onder de werknemersverzekeringen vallen.
Overigens kan de term "maatschap" tot verwarring leiden, omdat er bij de
maatschapsconstructie in de visserij, in tegenstelling tot wat in andere sectoren
gebruikelijk is, geen sprake is van enige vorm van vermogensoverdracht van
de reder naar de maten. Het vaartuig en de vangstrechten zijn en blijven eigendom van de reder, de maten (inclusief eigenaar) dragen gezamenlijk het
exploitatierisico. Opvallend is dat er in de visserijmaatschapscontracten geen
afspraken worden gemaakt over de gevolgen van het uit exploitatie nemen van
het vaartuig. Verder heeft de eigenaar in de meeste gevallen het recht de maatschapsovereenkomst op elk moment te beëindigen met inachtneming van de
afgesproken opzegtermijn. Bij ontbinding van de maatschap, waarbij werkloosheid het gevolg kan zijn, hebben de maten geen recht op een WW-uitkering. Vastgesteld kan worden dat de rechtspositie en de sociale positie van
opvarende maten (met uitzondering van de eigenaar van het vaartuig) zwak
is.
Eind jaren tachtig rees in de visserijsector de vraag of er mogelijkheden bestonden om de sociale voorzieningen voor opvarenden in maatschapsverband
te verbeteren. Het visserijbedrijfsleven richtte samen met het CNV een werkgroep op met als opdracht de mogelijkheden te onderzoeken voor een goed
pakket sociale voorzieningen voor de maatschapsvisser. Uitgangspunt daarbij
was dat de maatschapsconstructie moest blijven bestaan. De uitkomst van dit
onderzoek is dat het ook bij de maatschapsconstructie mogelijk is dat opvarenden onder de werknemersverzekeringen vallen. Wanneer de betreffende opvarenden hun verzekering bij het SFM beëindigen worden ze niet meer beschouwd als exploitant of mede-exploitant. Ze kunnen zich aansluiten bij de
Habivi (Bedrijfsvereniging voorde haven, binnenscheepvaart en visserij) en
vallen daarmee onderde werknemersverzekeringen. Wellicht als reactie hierop
is sinds kort de maximale eerstejaarsuitkering van het SFM bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk verhoogd (van maximaal ƒ32.000,- op jaarbasis naar
maximaal ƒ 49.000,-). Tevens is het SFM momenteel bezig met het verkennen
van de mogelijkheden voor een verdere uitbreiding van het sociale pakket. Er
wordt gedacht aan een collectieve ziektekostenverzekering, een collectieve
rechtsbijstandsverzekering, een regeling bij bedrijfsbeëindiging (kotterver-
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koop) of bedrijfsonderbreking (schade) en eventueel een oudedagsvoorziening.
Om de sociale gevolgen voor opvarenden bij sanering van het vissersvaartuig te verzachten heeft het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij
in 1987 een vergoedingsregeling voor werknemers vastgesteld. Hierdoor kunnen opvarenden waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd als rechtstreeks gevolg van deelname door zijn werkgever aan de saneringsregeling in
aanmerking komen voor een zogenaamde werknemerspremie. Twee voorwaarden voor toekenning van deze premie zijn dat er sprake moet zijn van een arbeidsovereenkomst en dat voor de werknemer in de arbeidsperiode alle sociale
verzekeringspremies zijn afgedragen. Een en ander impliceert dat maatschapsvissers die bij het SFM zijn aangesloten niet voor deze regeling in aanmerking
komen. Deze vissers kunnen zoals reeds gezegd in zekere zin worden beschouwd als mede-exploitanten van het visserijbedrijf, hoewel hun juridische
en sociale positie zwak genoemd kan worden. Maten worden gestimuleerd om
in de toekomst in het maatschapscontract zelf te regelen hoe de financiële afwikkeling zal geschieden ingeval de exploitatie van het vissersvaartuig wordt
beëindigd. Een uitbreiding van de vergoedingsregeling tot de maatschapsvissers wordt derhalve niet voorzien.
4.8.1. Fiscale overnameproblematiek.
De visserij-ondernemingen worden uitgeoefend in de vorm van rechtspersonen (BV's), eenmanszaken en samenwerkingsvormen (maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen). Een verdeling naar deze rechtsvormen is niet bekend. Eenmanszaken en samenwerkingsvormen worden voor een groot deel nog uitgeoefend in familieverband. Bij de
overname kan zich dan een fiscaal probleem voordoen. Dit probleem houdt
verband met de fiscale waardering van het visquotum. Om de overname mogelijk te maken wordt in familieverband in veel situaties voor het visquotum
een lagere overnameprijs overeengekomen dan de waarde ervan in het economisch verkeer. Fiscaal dient het visquotum bij overname te worden gewaardeerd op de economische waarde.
Het verschil tussen de boekwaarde en de economische waarde wordt belast
met inkomstenbelasting. Voor de bedrijfsovername van ouders op kinderen/
kleinkinderen heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat op dat
moment fiscale afrekening achterwege kan blijven. Deze geruisloze doorschuiffaciliteit geldt zowel bij bedrijfsovername bij overlijden als bij leven.
Daarbij moet wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Deze goedkeuring geldt echter niet bij bedrijfsovername van ondermeer ooms/tantes aan neven/nichten. Doordat in de visserijsector de genoemde samenwerkingsvormen
al langer gangbaar zijn, komen de laatst bedoelde overnames vrij vaak voor.
Door de dan af te dragen belasting wordt bedrijfsovername van een overigens
renderend visserijbedrijf al gauw illusoir.
Een ander probleem dat verband houdt met de waardering van een visquotum is gelegen op het terrein van successie en schenking. In die gevallen waarin het visquotum tegen een lagere prijs overgaat dan de economische waarde,
is successie- en schenkingsrecht verschuldigd. Er wordt nagegaan of, en zo
ja hoe, de overnameproblematiek van successie en schenking voor de visserijsector kan worden opgelost.

4.9. Financiële paragraaf.
Uitgaven ten behoeve van visserij
De Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij, opgericht
in 1975, speelt een belangrijke rol bij het toekennen van vergoedingen voor
de verbetering van de structuur van de visserijsector. De doelstelling van de
Stichting is het bevorderen van de ontwikkeling en sanering van de zee- en
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kustvisserij. In het bestuur zitten zowel vertegenwoordigers van het visserijbedrijfsleven als ook vertegenwoordigers van de overheid.
De belangrijkste regeling die door het O- en S-fonds wordt uitgevoerd is
de saneringsregeling voor de vissersvloot. Daarnaast worden ook vergoedingen toegekend aan werknemers die als gevolg van de sanering van een vaartuig werkloos worden (zie vorige paragraaf). Tot medio 1990 is een drietal experimentele visserijcampagnes gesubsidieerd die tot doel hadden na te gaan
of er mogelijkheden waren voor verre visserij (Falkland-ei landen, Verenigde
Staten of voor tot nu toe niet-geëxploiteerde visbestanden (silversmelt). Tenslotte zijn bijdragen verleend voor de modernisering van vissersvaartuigen en
het opzetten van aquacultuurprojekten. De moderniseringsregeling, die vooral
beoogde de uitrusting aan boord van schepen te verbeteren, is per 1 januari
1991 beëindigd. De aquacultuurregeling is evenwel voortgezet en richt zich
met name op innoverende investeringen in deze sector.
Bij de afschaffing van de Wet op de Investeringsrekening in 1988 is besloten om 100 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor het beleid in de visserijsector. In vijf jaarlijkse tranches van 20 miljoen gulden, de laatste tranche
in 1992, is dit geld aangewend ten behoeve van het O- en S-fonds en voor
de verbetering van de visserijcontrole van de AID. Ruim 60 miljoen gulden is
bestemd voor de versterking van het O- en S-fonds, terwijl een kleine 40 miljoen gulden ten goede kwam aan het controleprogramma. Vanaf 1993 zal
jaarlijks vanuit de LNV-begroting 1,9 miljoen gulden beschikbaar worden gesteld aan het Fonds. Per ultimo 1992 zijn in het kader van de O- en S-saneringsregeling in totaal 90 vaartuigen uit de vaart genomen waardoor de capaciteit van de vloot met circa 100.000 pk is afgenomen. Het Fonds betaalde aan
de deelnemers van de saneringsregeling in totaal bijna 97 miljoen gulden aan
premies uit. Hierbij zij aangetekend dat de Europese Commissie hiervan 40 miljoen gulden en het Nederlandse bedrijfsleven 10 miljoen gulden voor hun rekening namen. Met het resterende budget ad 13 miljoen gulden is het Fonds
in staat om financieel de vlootcapaciteit met nog eens 28.000 pk te reduceren.
Overige subsisidies en uitgaven
Dit artikel, ad 0,6 miljoen gulden, wordt aangewend om zowel structureel
als op ad-hoc basis subsidies toe te kennen. Structureel zijn bijdragen toegezegd ten behoeve van beleidsgericht ecologisch onderzoek in de Noordzee
en de Waddenzee, de Stuurgroep Visverontreiniging, visziektekundig onderzoek en het projekt voor een model voor het integraal beheer van visserij, visstand en vogelstand van het IJsselmeer.
Het projekt "Eigen verantwoordelijkheid voorde visserijsector" en de inventarisatie van de bijvangst van zeezoogdieren door de Nederlandse vissersvloot alsmede onderzoek naar de registratie van het motorvermogen van vissersvaartuigen zijn voorbeelden van subsidies op ad-hoc basis.
Voorts bestaat er een (EG-)regeling voor de verbetering van de verwerking
en afzet van visserij- en aquacultuurprodukten die is beschreven in paragraaf
4.5. Voor deze regeling is medefinanciering van de zijde van de nationale overheid vereist. Het Ministerie van LNV stelt hiervoor in de periode 1 991 -1 993
jaarlijks circa 1 miljoen gulden beschikbaar. In het kader van het visserij-onderzoek vindt medefinanciering door het visserijbedrijfsleven plaats.
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Opbrengsten uit de visserij
De overheid verkrijgt opbrengsten uit de visserij door verhuur van percelen
en van visrechten. Ter indicatie worden in het begrotingsjaar 1993 de volgende
opbrengsten voorzien (miljoen gulden):
verhuur oesterpercelen
verhuur verwater- en fondspercelen
oestervisserij vrije gronden
verhuur mosselpercelen
opbrengsten binnenvisserij
diverse ontvangsten

0,30
0,20
1,00
4,30
0,47
0,10
6,37

Het beheer van de mossel- en oesterpercelen is met ingang van 1988 overgegaan van de Dienst der Domeinen van het Ministerie van Financiën naar het
Ministerie van LNV. Tevens werd vanaf dat jaar een verhoging doorgevoerd
van de door de kwekers van mosselen te betalen huur voor mosselpercelen.
In 1989 is voorgesteld om een vergoeding te vragen voor het verstrekken van
vergunningen voor de kustvisserij. Na overleg met de Tweede Kamer is besloten deze prijsstelling vooralsnog niet door te voeren.

4.10. Evaluatie van beleid
De doelstellingen van de structuurnota zijn thematisch samen te vatten als:
- een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen de overheid en
de bedrijfstak;
- het streven naar evenwicht tussen de visserij en de natuurwaarden.
De beleidsvoorstellen zijn gericht op deze beleidsdoelstellingen. Het beleid
omvat de periode tot en met het jaar 2002. Tijdens deze periode zal jaarlijks
de stand van zaken rond de invoering van de beleidsmaatregelen worden vastgesteld. Deze stand van zaken rond invoering van het beleid zal in een jaarlijks
schrijven aan de Tweede Kamer worden gerapporteerd. Deze rapportage vervangt onder meer de tot nu toe gebruikelijke halfjaarlijkse voortgangsrapportages inzake zeevisserij-aangelegenheden.
Daarnaast zal binnen de planperiode van de Structuurnota een tussenevaluatie plaatsvinden die het effect van de getroffen maatregelen in het licht van
bovengenoemde twee doelstellingen betreft. Voor de diverse onderdelen van
beleid zal hierbij worden bezien in hoeverre met de getroffen maatregelen de
genoemde doelstellingen, te weten een andere verdeling van verantwoordelijkheden overheid-bedrijfstaken het evenwicht tussen visserij-natuur, worden
gerealiseerd. Dit betreft een "effect-meting" die in 1998 zal aanvangen op basis van de dan beschikbare kennis uit onder meer het onderzoek (zie par. 4.7).
Dit is tevens het moment waarop nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot
de visserij kunnen worden gesignaleerd waarop nog binnen de planperiode
dient te worden ingespeeld. In het jaar 2000 zal over de resultaten van deze
evaluatie en een eventuele follow-up aan de Tweede Kamer worden gerapporteerd.
Overigens zal gestreefd worden naar tijdige afronding van de evaluatie van
de maatregelen voor de visserij in de kustwateren om de resultaten te kunnen
betrekken bij de herziening van de PKB-Waddenzee in 1998, conform het gestelde in paragraag 4.3.1.
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5. SAMENVATTING
De Nederlandse zee- en kustvisserij is een relatief kleine economische sector, Ondanks de beperkte omvang is de publieke en politieke belangstelling
voor het visserijbeleid relatief groot. Dit betreft vooral de toepassing in Nederland van de EG-visquota en de daarmee gepaard gaande controleproblemen.
Daarnaast bestaat er veel aandacht voor de effecten van de visserij op de natuurwaarden. In deze nota worden de beleidsvoornemens voor het visserijbeleid tot het jaar 2003 gepresenteerd. De centrale thema's van de nota zijn
de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de visserijsector en de overheid en de relatie tussen natuur en visserij.
Het Nederlandse zeevisserijbeleid is in hoofdzaak een uitvloeisel van het
gemeenschappelijk visserijbeleid zoals dat in EG-kader tot stand is gekomen.
Bij dit gemeenschappelijke visserijbeleid is niet altijd voldoende rekening gehouden met de specifieke Nederlandse omstandigheden.
Bij de toepassing van het EG-beleid heeft de overheid de afgelopen jaren veel
zelf in detail geregeld. Als gevolg van controleproblemen is de regelgeving
steeds ingewikkelder en stringenter geworden. Het beperkte draagvlak voor het
beleid kwam daarmee nog verder onder druk. Dit alles heeft geleid tot de wens
het beleid ten aanzien van de zee- en kustvisserij in zijn geheel te heroverwegen
en waar nodig aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden en inzichten.
De algemene doelstelling voor het visserijbeleid luidt:

Het bevorderen van een verantwoorde visserij en een evenwichtige
exploitatie van de visbestanden.
Dit houdt in dat binnen de randvoorwaarden die gesteld worden door andere functies, de overheid de visserij als economische aktiviteit tracht te bevorderen. Het visserijbeleid gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de sector om te opereren binnen de door de overheid geschetste kaders. De visserij
moet beoefend worden op een verantwoorde wijze. Dat wil zeggen dat rekening gehouden moet worden met andere functies van het aquatisch systeem,
waaronder de natuur. Deze natuurwaarden bezitten een waarde in zichzelf en
moeten voor toekomstige generaties behouden blijven. Bovendien vormen
deze de basis voor de stabiliteit van het ecosysteem en daarmee voor een duurzame instandhouding van de produktiewaarden. Tenslotte moeten de bestanden zodanig bevist worden dat ook op langere termijn sprake is van een evenwichtige exploitatie.
De nota geeft in hoofdstuk twee een overzicht van het gevoerde beleid en
van de ontwikkelingen die mede de aanleiding vormen voor het uitbrengen van
het beleidsvoornemen. In het zeevisserijbeleid ligt uiteraard de nadruk op de
ontwikkelingen in EG-kader. Het kustvisserijbeleid is een nationale aangelegenheid. Hier ligt de nadruk op de relatie tussen kustvisserij en natuurwaarden
van de kustgebieden. In hoofdstuk drie worden de kansen voor de visserijsector op langere termijn geschetst en wordt aandacht geschonken aan de relatie
tussen beleid, handhaving en uitvoering. Hoofdstuk vier geeft een analyse van
de visserijproblematiek. Op basis van deze analyse worden beleidspunten geformuleerd. Dit hoofdstuk valt uiteen in zes delen: zeevisserij, kustvisserij,
schelpdiercultures, marktbeleid, kwaliteitsbeleid en onderzoek en onderwijs.
Zeevisserij
Randvoorwaarde voor de zeevisserij is het intakt houden van het ecosysteem: een duurzame visserij. Visserij grijpt in op heteco-systeem. De mate van
ingrijpen moet zodanig worden beperkt dat duurzaamheid van het ecosysteem veilig gesteld wordt. De volgende beleidspunten worden geformuleerd:
1. In het onderzoek zal prioriteit worden gegeven aan de ontwikkeling van
meer selectieve vismethoden. Nederland zal in EG-kader streven naar het
vaststellen van maatregelen welke de bijvangstproblematiek reduceren.
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2. Nederland zal uiterlijk in 1994, in overleg met andere rechtstreeks betrokken lidstaten, in EG-kader voorstellen indienen tot beperking van schadelijke effecten van de boomkorvisserij. Naar de huidige inzichten kan
onder meer worden gedacht aan voorstellen met betrekking tot het gebruik van kettingmatten en wekkerkettingen.
3. Nederland zal in Brussel pleiten voor een aanscherping van de bepalingen
van de scholbox.
4. Een wijziging van de Visserijwet zal worden voorbereid ten einde voor
specifieke, lokale visserijvormen maatregelen op grond van natuuroverwegingen mogelijk te maken.
Het EG-visserijbeleid heeft als doel de visstand opeen niveau te brengen
waarbij op een economisch rendabele wijze gevist kan worden. Dit niveau ligt
veelal boven het biologisch minimum. Dit is één van de redenen voor de problemen die bestaan met het handhaven van de aan de lidstaten toegewezen
quota. Verbeteringen zijn aan te brengen door TAC's en quota flexibel in te
zetten en andere vangstbeperkende maatregelen mogelijk te maken. De volgende beleidspunten worden geformuleerd:
5. Nederland zal zich in EG-kader inzetten vooreen meer flexibel TAC's- en
quotumbeleid voor visbestanden, waarvoor geldt dat de paaibestanden
zich bevinden boven het veilig geachte biologisch minimum en die bovendien meerdere jaarklassen kennen.
6. Nederland zal, met het oog op de herziening van het EG-visserijbeleid, de
introductie van een communautaire zeedagenregeling blijven bepleiten.
7. Nederland streeft in EG-kader naar het instellen van gezamenlijke TAC's
voor bepaalde demersale vissoorten.
8. Nederland zal zich in EG-kader inzetten voor de invoering van meerjarige
TAC's en quota.
9. In EG-kader zal worden aangedrongen om bij de jaarlijkse biologische advisering zoveel mogelijk rekening te houden met interspecifieke relaties en
de ecologische waarde van het watersysteem.
10. Ten behoeve van onderzoek naar het herstel van natuurwaarden en het
belang van kustgebieden als paaiplaats en kinderkamers van vispopulaties
zal door Nederland een voorstel worden geformuleerd voor het op experimentele basis sluiten van een gebied in de Noordzee. De begrenzing van
het gebied alsook de exacte beperkingen voor de visserij dienen nog te
worden vastgesteld op basis van nader te formuleren onderzoeksdoelstellingen. In 1993 zal de besluitvorming op nationaal niveau hierover worden
afgerond, waarna een voorstel tot gebiedssluiting in EG-kader kan worden
ingebracht. Tot sluiting van een gebied kan uitsluitend in EG-verband
worden besloten.
11. De documenten voor de kabeljauw- en wijtingvisserij worden vrij overdraagbaar binnen de rondvissector waarbij elk afzonderlijk document
recht geeft op de aanvoer van de maximaal toegestane weekhoeveelheid
kabeljauwen wijting (stapelbaarheid van documenten). Met ingang van
1995 wordt deze overdraagbaarheid verruimd tot de gehele kottersector.
12. Indien de uitwerking van de voorstellen van de Stuurgroep Biesheuvel in
de praktijk niet slaagt, zal de overcapaciteit van de kottervioot worden afgebouwd via een stapsgewijze afroming van licenties conform het advies
van de Commissie onderzoek verplichte sanering.
13. Het uitgangspunt van het capaciteitsbeleid is, dat gestreefd wordt naar
een situatie waarin de benutting van de visserijcapaciteit in overeenstemming is met de vangstrechten. Dit zal worden gerealiseerd via inzetbeperkende maatregelen en binnen de budgettaire mogelijkheden via fysieke
sanering. De mate waarin inzetbeperking nodig is, is mede afhankelijk van
de mate waarin fysieke sanering wordt gerealiseerd.
14. Bij detrawlervloot is het beleid gericht op het in EG-verband behouden
en zo mogelijk verwerven van additionele vangstmogelijkheden in derde
landen.
15. De controle op het motorvermogen van vaartuigen die voorkomen op de

80

zogenaamde lijst I (maximaal 300 pk) zal worden verbeterd door een
wijziging van de Europese regelgeving inzake de afstelling van motoren
te bepleiten en door introductie van een torsiemeter.
16. Nederland zal bij de Europese Commissie aandringen op het bevriezen van
het totale motorvermogen van de bestaande vloot in de 12-mijlszone.
Kustvisserij
De kustvisserij vindt deels plaats in gebieden met een duidelijke natuurfunctie: Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta. Primair wordt een beleid
voorgestaan van verweving van visserij-aktiviteiten en natuur. Alleen waar
geen andere mogelijkheden bestaan om de ongewenste effecten op natuurwaarden te verminderen zal scheiding van functies worden toegepast. Dit betekent dat een deel van de kustwateren zal worden gesloten voor de visserij.
Daar waar verweving mogelijk is zal een duidelijke verantwoordelijkheid bij de
sector worden gelegd om de ongewenste effecten van visserij-aktiviteiten
terug te dringen. Dit beleid zal in 1998 worden geëvalueerd.
De volgende beleidsvoornemens worden geformuleerd:
17. Op basis van de bovengenoemde doelstelling worden in 1993 de in de
kaarten van bijlage 4 aangegeven gebieden I, II, III, IV en V inde Waddenzeeën gebieden I en II in de Oosterschelde gesloten voor de mosselzaaden de kokkelvisserij (zowel mechanisch als handmatig) alsook voor de
visserij met bodemvistuigen met wekkerkettingen. Dit betreft het droogvallende platengebied inclusief de tussenliggende geulen.
18. Gestreefd wordt naar een efficiënter gebruik van het opgeviste mosselzaad, zodat in de toekomst minder mosselzaad nodig is voor de kweek van
consumptiemosselen. Daarom wordt prioriteit gelegd bij onderzoek naar
de verbetering van zaai- en vangst- en transporttechnieken.
19. In 1993 wordt een beheersplan opgesteld en operationeel gemaakt om de
ongewenste effecten van de visserij op natuurwaarden zoveel mogelijk te
beperken.
20. Er wordt een nader te bepalen ecoplot ingesteld binnen de voor de
mosselzaad-, kokkei- en bodemvisserij gesloten gebieden in de Waddenzee waar de garnalenvisserij alsook overige sleepnetvisserij niet is toegestaan.
21. Er zal overleg plaatsvinden met België om de visserij op de Westerschelde
te reguleren en om invulling te geven aan het Beleidsplan Westerschelde.
22. De volgende verdeelsleutel voor schelpdieren zal worden gehanteerd in
voedselarme jaren: 70% van de gemiddelde voedselbehoefte van vogels
wordt in de vorm van kokkels en mosselen voor deze vogels gereserveerd.
Het meerdere is beschikbaar voor de visserij. Indien er minder aanwezig
is dan deze 70% in de Oosterschelde danwei de Waddenzee, dan wordt
het betreffende kustwater in een dergelijk jaar voor de visserij op schelpdieren gesloten.
23. Voorde Voordelta is in voedselarme jaren een reservering van het schelpdierbestand voor vogels aan de orde. Dit zal nader uitgewerkt worden op
basis van de onderzoeksresultaten inzake de functie van de Voordelta als
fourageergebied voor vogels.
Hierbij zal als uitgangspunt dezelfde verdeelsleutel worden gehanteerd als
in Waddenzee en Oosterschelde. Of dit in voedselarme jaren aanvullende
beperkingen noodzakelijk maakt hangt mede af van het bestand in de permanent gesloten gebieden.
24. Het beschikbare kokkelbestand wordt in jaren dat de kokkelvisserij wordt
beperkt, volgens een vaste verdeelsleutel verdeeld tussen de mechanische
en handkokkelvisserij. Op grond van de gemiddelde vangsten wordt deze
verdeelsleutel bepaald op 1:16 (handkokkelvissers : mechanische kokkelvissers). Dit dient bij voorkeur middels een visplan van de sector te worden gerealiseerd.
25. Op basis van de resultaten van de evaluatie zal worden besloten in hoeverre het hier gehanteerde beleidsmodel dat uitgaat van permanent beleid en
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26.

27.
28.

29.

30.
31.

32.

33.

aanvullend beleid voor voedselarme jaren effectief is geweest of dat vervanging door een beleidsmodel dat niet differentieert tussen normale en
voedselarme jaren wenselijk is. Bij de evaluatie zal nadrukkelijk worden
betrokken de mate waarin de visserijsector zelf erin slaagt de in het beheersplan opgenomen maatregelen ter beperking van de ongewenste effecten van de visserij op natuurwaarden te realiseren.
In 1998 zal, op basis van de in 1997 uit te voeren evaluatie worden besloten, met inachtneming van de beleidsuitgangspunten van de conferentie
van Esbjerg en met inachtneming van de hoofddoelstelling voor de betreffende kustwateren, in hoeverre additioneel de in de kaarten van bijlage 4
aangegeven gebieden VI in de Waddenzee en III en IV in de Oosterschelde
worden gesloten voor de kokkei- en mosselzaadviserij alsook voor de visserij met bodemvistuigen met wekkerkettingen.
Het aantal gamalenvergunningen in de visserijzone wordt tot een evaluatiemoment in 1998, niet uitgebreid.
Het aantal vergunningen voor de mosselzaadvisserij zal structureel worden gefixeerd op het niveau van begin 1992 waarbij per vergunning
slechts één vaartuig mag worden ingezet.
Bij de visserij met vaste vistuigen zal met ingang van 1993 het aantal vergunningen worden beperkt alsook het aantal en de grootte van de per vergunning toegestane vistuigen.
In 1993 wordt voor alle (schiet-)fuiken het gebruik van een keerwant verplicht gesteld.
Het aantal vergunningen voor de sleepnetvisserij in de Waddenzee wordt
niet uitgebreid en deze vergunningen zullen tot een nader te bepalen evaluatiemoment in 1994 niet aan andere bedrijven worden verleend. Bij de
evaluatie zal worden bezien of de vergunningvoorwaarden met het oog
op natuurbelangen moeten worden aangescherpt.
Het rapen van schelpdieren voor eigen consumptie wordt toegestaan tot
een maximum van 10 kg per persoon per dag. Personen die reeds geruime
tijd beroepsmatig schelpdieren rapen, krijgen de gelegenheid om op basis
van een vergunning deze activiteit voort te zetten.
Wanneer de beoordeling van de effecten van overige nieuwe schelpdiervisserijen op natuurwaarden en visbestanden beperkingen noodzakelijk maken
zullen deze visserijvormen aan een vergunning met daarbij behorende voorwaarden worden gebonden. Om dit mogelijk te maken zullen, waar nodig,
de betreffende regelingen van de Visserijwet worden aangevuld.

Schelpdiercultures
Schelpdiercultures brengen, met uitzondering van lokale effecten op en
rond de percelen, geen grote veranderingen op het eco-systeem met zich mee.
Uitgangspuntvan beleid is om de ligging van percelen in de huidige productiegebieden te optimaliseren. Voor de Oosterschelde zal een finale ronde plaatsvinden die als doel heeft de uitgifte van percelen aan te passen als gevolg van
de gewijzigde omstandigheden. In deze finale ronde zal eventuele Deltaschade
worden verrekend. In het toekomstig uitgiftebeleid zal worden uitgegaan van
een open inschrijving voor nieuwe percelen waarbij de economische waarde
verdisconteerd zal worden in de prijs.
34. Alle thans uitgegeven oesterpercelen, welke gelegen zijn in de Kom van
de Oosterschelde en in het Grevelingenmeer, zullen worden ingenomen
en deels opnieuw worden toegewezen aan de huidige 27 huurders.
35. In de Oosterschelde en de Westelijke Waddenzee zal de ligging van de
schelpdierpercelen worden geoptimaliseerd.
36. De overheid zal, indien nodig, een aantal nieuwe verwaterpercelen beschikbaar stellen.
37. Met de introductie van nieuwe soorten in de kustwateren zal, mede gezien
het risico op een onomkeerbaar effect op bestanden en ecosysteem, zeer
terughoudend worden omgegaan. Uitgegaan zal worden van het
"nee-tenzij-principe".
38. De toewijzing van nieuwe percelen vindt plaats door middel van een inschrijvingssysteem waarbij eenmaal per jaar door potentiële huurders kan
worden ingeschreven op de dan beschikbare vrije percelen.
39. Aanvragen voor de uitoefening van hangcultures zullen worden beoor-
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deeld binnen de randvoorwaarden die vanuit andere visserijbelangen, natuurbelangen en belangen van andere functies (onder andere scheepvaart,
recreatie) van de kustwateren worden gesteld.
Overige beleidspunten
De vermarkting, verwerking en afzet vervult binnen de visserijsector een belangrijke economische functie. Nederland heeft een sterke positie in het internationale handelsverkeer in vis- en visprodukten. Een aantal knelpunten op
kwaliteitsgebied zullen door gericht beleid worden weggenomen. Op het gebied van hygiëne wordt gewerkt aan de implementatie van de EG-richtlijnen.
De volgende beleidspunten worden geformuleerd:
40. In EG-kader wordt gepleit vooreen verschuiving van het begin van het
quotumjaar van 1 januari naar 1 april.
41. De beschikbare kennis van de afzet en verwerking van vis en visprodukten
zal door middel van onderzoek vergroot moeten worden.
42. Ter ondersteuning van de garnalensector in de kustwateren zal onderzoek
geïniteerd worden naar de mogelijkheden tot structuurverbeteringen die
hun afzet- en marktpositie kunnen versterken.
Het visserijkundig onderzoek zal een belangrijke rol spelen bij de beoogde
verweving tussen visserij en natuur. Op het gebied van onderwijs zal een inventarisatie worden gemaakt van de bestaande en toekomstige behoefte aan
specifiek visserij-onderwijs.
De volgende beleidspunten worden geformuleerd:
43. Het programma voor ecosysteemonderzoek dat is gericht op de relatie tussen visserij en de natuurfunctie wordt geïntensiveerd.
44. Onderzoek zal worden gestart naar de welzijnsaspecten van de visserij
waarbij in het bijzonder aandacht zal worden geschonken aan de ontwikkeling van alternatieven voor bepaalde als ongewenst beschouwde handelingen.
45. Er wordt een inventariserend onderzoek uitgevoerd waarin de scholingsactiviteiten en -behoeften van de sector in kaart worden gebracht.
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Bijlage 1. ANALYSE ONTWIKKELING VISBESTANDEN
In deze analyse wordt de ontwikkeling van de visbestanden geschetst van
de afgelopen acht jaar. Allereerst met betrekking tot de zeevisserij. De recente
ontwikkelingen in de vangstmogelijkheden in relatie tot de paaibestanden
worden hierin behandeld voor de vissoorten haring, horsmakreel, kabeljauw,
makreel, schol, tong en wijting. Dit voor de voor de Nederlandse visserij van
belang zijnde wateren. In alle gevallen wordt begonnen met een overzicht over
de periode 1984-1992 van de door de biologen geadviseerde TAC's, de door
de Raad van Ministers uiteindelijk vastgestelde TAC's, de totaalvangsten zoals
door de wetenschappers gebruikt bij hun berekeningen en de omvang van het
paaibestand. Bij de TAC-adviezen wordt door visserijbiologen zo mogelijk rekening gehouden met de handhaving of het herstel van het paaibestand boven
een niveau dat in het verleden aanleiding heeft gegeven tot een goed recruitment. Dit niveau wordt gedefinieerd als het "veilig biologisch minimum". Alle
getallen in de bedoelde overzichten zijn weergegeven in duizenden tonnen.
Ook voor de kustvisserij is een schets gegeven van de ontwikkelingen van
de daarvoor relevante vissoorten en schaal- en schelpdieren.
1. Zeevisserij
Vissoorten waarvoor door de EG TAC's en/of quota worden vastgesteld,
en waarop door Nederland mag worden gevist. Voor de voor Nederland belangrijkste vissoorten is het procentueel aandeel in de TAC weergegeven.
Nationaal quotum (in procenten van TAC)
blauwe wijting
haring
heek
horsmakreel
kabeljauw
kever
makreel
schelvis
schol
sprot
tong
wijting
witte koolvis
zeeduivel
zwarte koolvis

22

9
9
36

(Nl-aandeel Noordzee-schol = 38)

60
5

(Nl-aandeel Noordzee-tong = 75)

Woordzee-haring

aanbevolen TAC
vastgestelde TAC
totaalvangst
paaibestand

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

144
320
-

228
536
751

277
570
547
805

610
600
625
915

515
530
698
1095

514
514
699
1340

403/362
415
553
1247

402/357
420
566
1277

457/437
430
1320

De visserij op Noordzee-haring is gedurende de periode 1977-1 982 vrijwel
bestand. Het paaibestand was gedaald van ongeveer 2.000.000 ton in 1964
tot ongeveer 75.000 ton in 1977. In 1983 werd de haringvisserij weer opengesteld. Na 1987, voor welk jaar een TAC van 610.000 ton werd geadviseerd,
vertoont de advisering een neerwaartse tendens als gevolg van een afnemende
aanwas (afnemend recruitment). De vangsten liggen consequent aanzienlijk
hoger dan zowel de geadviseerde als de vastgestelde TAC's. Het paaibestand
is sinds 1983 weer aanzienlijk toegenomen, maar deze groei is achtergebleven
bij de verwachtingen. De twee hoofdoorzaken van deze achterblijvende groei
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zijn de volgende. In de eerste plaats worden de vastgestelde haring-TAC's vrijwel jaarlijks fors overschreden, voornamelijk als gevolg van de visserij voor industriële doeleinden (dit type visserij wordt door Nederland niet beoefend).
I n de tweede plaats wordt bij de haringvisserij ten behoeve van menselijke
consumptie in het algemeen uitsluitend de haring van grotere afmetingen en
betere kwaliteit aan boord gehouden, terwijl de rest van de haring overboord
wordt gezet. Haring overleeft het overboord zetten niet. De overboord gezette
hoeveelheden worden niet op de quota in mindering gebracht, doch de vangst
ervan is wel van invloed op het haringbestand. Een paaibestand van 800.000
ton, het door de biologen gehanteerde veilig biologisch minimum, werd in
1986 bereikt. Sindsdien is het paaibestand daar (ver) bovengebleven.
Westelijke horsmakreel

aanbevolen TAC
vastgestelde TAC
totaalvangst
paei bestand

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

181
74

145
81

123
106
645

155
157

169
188

153
269
2134

100
203
373
1753

200
230
334
1338

1992
250

Pas de laatste jaren is het onderzoek naar horsmakreelbestanden goed op
gang gekomen, hetgeen het ontbreken van TAC-adviezen gedurende de periode 1 983-1989 verklaart. Ondanks het ontbreken van een duidelijke biologische advisering over deze periode werden veiligheidshalve toch TAC's vastgesteld. Tot 1987 werden de vastgestelde TAC's echter niet volledig benut. Het
belang van de horsmakreelvisserij is na 1986 sterk gestegen, met name door
de activiteiten van Nederland. Het paaibestand, dat tot 1 988 op ongeveer
500.000 ton lag, is door het geslachtsrijp worden van de enorme jaarklas 1 982
verviervoudigd in 1 989. De daaropvolgende jaarklassen zijn verwaarloosbaar
zwak. Het veilig biologisch minimum van de paaistand wordt momenteel geschat op 500000 ton, zijnde de grootte van het bestand dat destijds de jaarklas
1982 heeft voortgebracht. Bij handhaving van het huidige vangstniveau neemt
de paaistand af, maar wordt het veilig biologisch minimum van 500.000 ton
niet op korte termijn bereikt.

Westelijke makreel

aanbevolen TAC
vastgestelde TAC
totaalvangst
paaibestand

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

500
443
551
2218

340
415
561
2178

290
367
538
1807

380
405
615
2050

430
573
628
2028

355
495
567
2082

480
525
606
1990

<500
574
647
2214

670
670

Ontwikkeling paaibestand westelijke makreel
(x 1000 ton)
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De adviezen fluctueren, zonder een waarneembare tendens. Met uitzondering van 1992 werden deTAC'sdoorde Ministerraad consequent hoger vastgesteld dan geadviseerd. De vangsten van westelijke makreel zijn aanzienlijk
hoger dan de vastgestelde TAC's en schommelen rond 575.000 ton. Het paaibestand schommelt rond de 2 miljoen ton. Een veilig biologisch minimum ligt
rond de 1 miljoen ton. Voor dit bestand is geen minimum vastgesteld. Sinds
1984 ligt de jaarlijkse aanwas op een hoog niveau; de laatste slechte jaarklas
was die van 1 983. De situatie is stabiel, waarbij een redelijk evenwicht bestaat
tussen de vangsten en de gemiddelde aanwas. Drastische wijzigingen van
deze toestand worden op korte termijn niet verwacht.
N oordzee-kabeljauw

aanbevolen TAC
vastgestelde TAC
totaalvangst
paaibestand

1934

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

<215
215
205
116

<259
250
193
107

<130
170
163
95

125-200
175
175
86

148
160
150
79

124
124
116
73

113
105
105
62

100
86
56

101
51

De adviezen vertonen sinds 1 985 een duidelijk neerwaartse tendens die
verband houdt met een toenemende exploitatiedruk en een afnemend recruitment. De situatie is momenteel kritiek en sinds 1991 wordt geen concreet
TAC-advies gegeven. In plaats daarvan wordt geadviseerd de visserij-inspanning op Noordzee-kabeljauw, -wijting en -schelvis ten opzichte van die in
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Ontwikkeling paaibestand

1989 met 30% te reduceren. De wijze waarop door de Ministerraad met de adviezen is omgesprongen verschilt nogal van jaar tot jaar. Zo werd in 1988 een
TAC vastgesteld welke aanzienlijk hoger was dan werd geadviseerd en werd
in 1989 het advies exact opgevolgd. Het advies voor 1991 en 1992 met betrekking tot reductie van de visserij-inspanning is niet opgevolgd; de Raad heeft
net als in voorgaande jaren een TAC vastgesteld, welke overeenkomt met een
reductie van de visserijinspanning met 20% ten opzichte van die in 1989.
Hoewel de geregistreerde vangsten van Noordzee-kabeljauw redelijk overeenkomen met zowel de aanbevolen als de vastgestelde TAC's, blijkt uit de uiteindelijk berekende visserijsterfte dat beduidend grotere hoeveelheden kabeljauw aan het bestand worden onttrokken. Sinds 1982 beweegt de visserij sterfte zich op een onverantwoord hoog niveau. Het paaibestand ligt al sinds
1982 beneden het veilig biologisch minimum, dat 150.000 ton bedraagt. Momenteel is de paaistand ongeveer de helft hiervan. De komende jaren zal de
situatie met betrekking tot het paaibestand nog verder verslechteren.
N oordzee - w i jt i ng

aanbevolen TAC
vastgestelde TAC
totaalvangsi
pa si bestand

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

102
149
135
247

118
160
97
242

135
135
154
263

127
135
132
273

134
120
127
267

115
115
118
243

130
125
147
264

141
117
291

135
305

De geadviseerde TAC's zijn opgebouwd uiteen aantal componenten: aanvoer voor menselijke consumptie, industriële visserij, en overboord gezette
hoeveelheden. Gerichte wijtingvisserij vindt slechts op zeer beperkte schaal
plaats, zodat het reguleren van de visserijsterfte via TAC's vrijwel onmogelijk
is (wijting wordt vooral als bijvangst gevangen). De geadviseerde wijtingTAC's fluctueren al naargelang sterkte van jaarklassen en informatie inzake de
industriële visserij. De door de Raad van Ministers vastgestelde TAC's komen
meestal niet overeen met de adviezen, maar wijken hier ook niet sterk vanaf.
Door een serie recente sterke jaarklassen is het paaibestand fors gestegen;
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naar verwachting is de paaistand in 1 991 nog verder toegenomen door het geslachtsrijp worden van de zeer sterke jaarklas 1990. Een veilig biologisch minimum van de wijting ligt rond de 220.000 ton. Er is voor wijting geen minimum
vastgesteld. Gezien de gunstige situatie waarin het bestand verkeert is er geen
reden de visserijsterfte van Noordzee-wijting te reduceren.
Noordzee- schol

aanbevoienTAC
vastgestelde TAC
totaalvangst
paaibestand

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

150
182

130
200
160
345

<160
1E0
165
350

120
150
160
392

150
175
162
377

<175
185
170
433

171
180
168
402

169
175
154
346

160
175
335

Uit het overzicht blijkt dat de aanbevolen TAC's fluctueren en geen consequente neer- of opwaartse trend vertonen. De adviezen variëren van 1 20.000
ton in 1 987 tot 1 75.000 ton in 1 989. De communautaire scholvangsten liggen
vrijwel consequent lager dan de vastgestelde TAC's, hetgeen wordt veroorzaakt door onderbenutting van hun respectieve quota door bepaalde EG-Lidstaten die naast Nederland op Noordzee-schol vissen (VK, BRD, Denemarken).
Het paaibestand voor Noordzee-schol ligt sinds 1985 duidelijk boven het
veilig biologisch minimum, zijnde 300.000 ton. Het paaibestand was zeer
groot in 1 967, namelijk 500.000 ton, maar vertoonde gedurende de periode
1970-1 980 een dalende tendens tot net rond het veilig biologisch minimum.
Tot en met 1 984 is het paaibestand rond dit minimum blijven schommelen,
waarna het zoals gezegd duidelijk boven het minimum uitkwam. Deze gunstige
situatie wordt met name veroorzaakt door twee zeer sterke jaarklassen, namelijk die van 1981 en 1 985. De TAC welke is geadviseerd voor 1 992 is lager
dan die voor 1 991. Dit is voornamelijk het gevolg van het uit de visserij verdwijnen van de zeer sterke jaarklas 1 985 en de teruglopende individuele groeisnelheid van de schol.

89
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Noordzee-tong

aanbevolen TAC
vastgestelde TAC
totaalvangst
paaibestand

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

14
20
27
45

15
22

12
20
18
37

11

11

14

14
17
32

14
22
43

14
22
38

25
25
35
94

27
27
38
80

21
27.5
-

24
43

74

De adviezen over de periode 1984-1 989 schommelen rond de hoger, namelijk respectievelijk 25.000 en 27.000 ton. Met uitzondering van die voor de
periode 1989-1991 liggen de door de Raad van Ministers vastgestelde TAC's
consequent hoger dan geadviseerd. De uitschieter is 1986 toen de TAC uiteindelijk, in weerwil van een advies van 1 2.000 ton, werd vastgesteld op 20.000
ton. De vangsten van Noordzee-tong overschrijden met uitzondering van die
van 1986, consequent de vastgestelde TAC's.
Het paaibestand voor Noordzee-tong lag gedurende de periode 1 983-1 989
consequent beneden het veilig biologisch minimum, zijnde 50.000 ton. De
drastische verhoging van het paaibestand van 30.000 ton in 1989 naar 70.000
ton in 1990 is het gevolg van het paairijp worden van de uitzonderlijk sterke
jaarklas 1987. De voor 1 991 geadviseerde en ook vastgestelde TAC van
27.000 ton gaat uit van een reductie van de visserij-inspanning tot een niveau
waarbij het paaibestand net boven het veilig biologisch minimum gehandhaafd
blijft. Het teruglopende paaibestand, gekoppeld aan zwakkere jaarklassen na
1987, heeft gemaakt dat het advies voor 1992 aanzienlijk lager is komen te liggen dan dat voor 1991. Sinds 1990 heeft het AC FM de TAC-adviezen voor
Noordzee-tong vergezeld doen gaan van een dringend advies de visserijsterfte
op tong met 20% te doen verminderen. Deze vermindering van de visserijsterfte
zou zich naar de mening van het ACFM. naast naleving van de vastgestelde
TAC, moeten uiten in een daadwerkelijke reductie van de visserij-inspanning
met betrekking tot Noordzee-tong.
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2. Kustvisserij
Mosselen
Mosselen kunnen in dekustwateren in grote hoeveelheden voorkomen. Tezamen met kokkels vormen zij het belangrijkste bestanddeel van de op en in
de bodem beschikbare biomassa. Van trendmatige ontwikkelingen in de hoeveelheid mosselen lijkt noch op de natuurlijke-, noch op de cultuurgronden,
sprake. Wel lijkt sprake van locale veranderingen. Zo lijkt het natuurlijke mosselbestand in de oostelijke Waddenzee, waar geen cultures voorkomen doch
wel mosselzaadvisserij, afgenomen ten opzichte van de vijftiger- en zestiger
jaren. In de Oosterschelde is de laatste jaren het cuituurbestand in enkele deelgebieden aanzienlijk verminderd. De hoeveelheid mosselzaad varieert zeer
sterk van jaar tot jaar. De laatste jaren is er nauwelijks zaadval geweest. In combinatie met stormschade, voedsel behoefte van eidereenden en concurrentie
van visserij heeft dit geleid tot decimering van het cuituurbestand.
Kokkels
Net als bij de mosselen is ook bij kokkels de broedval al twee jaren nauwelijks van enige betekenis. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de
bestanden in Oosterschelde en Waddenzee. In een gemiddeld jaar komt ca.
700 miljoen kg kokkels in Waddenzee en Oosterschelde voor. In 1990 was
deze hoeveelheid teruggelopen tot ca. 180 miljoen kg, terwijl van deze hoeveelheid slechts ca, 70 miljoen kg in voor vissers en vogels bruikbare dichtheden lag. Aangezien een voorgenomen beperking van de kokketvisserij ter bescherming van vogelstand in Waddenzee en Oosterschelde niet door ging, was
het resultaat van de kokkelvisserij over 1990 nog gunstig. In 1991 was het kokkelbestand zo laag dat de Waddenzee niet werd opengesteld voor de kokkelvisserij. In de Oosterschelde werd slechts het gedeelte ten oosten van de Zeelandbrug voor de visserij opengesteld. De vangst bedroeg enkele honderden
tonnen kokkelvlees.

Oesters
In Grevelingenmeer en Oosterschelde komt een natuurlijk bestand van de
(enkele decennia geleden ook in de Waddenzee inheemse) platte oester voor.
Het cultuurbestand aan platte oesters is vrijwel geheel beperkt tot het Grevelingenmeer. Als gevolg van de oesterziekte Bonamia ostreae is het bestand aan
platte oesters in Oosterschelde al enige jaren vrijwel nihil, terwijl de ziekte sinds
1989 ook heeft toegeslagen in het Grevelingenmeer. De aanvoer van platte
oesters uit het Grevelingenmeer is als gevolg daarvan van ca. 10 miljoen stuks
over de jaren 1986 tot en met 1989 gedaald naar 0,5 miljoen in 1991. Naast
de platte oester komt in de Oosterschelde sinds het begin van de zeventiger
jaren de Japanse oester voor. Ook hiervan bestaat zowel een cultuurbestand
als een bestand op de vrije gronden. De Japanse oester is ongevoelig voor de
oesterziekte Bonamia ostreae. In het Grevelingenmeer komt deze oester nog
nauwelijks voor. In de afgelopen 5 jaren liep de aanvoer van Japanse oesters
uit de Oosterschelde op van ca. 5 miljoen tot 12 miljoen stuks. Het geschatte
totale bestand aan Japanse oesters in de Oosterschelde bedraagt een veelvoud
van dit aantal.
Schaaldieren
Garnalen komen vooral voor in de Waddenzee en de 12-mijlszone waarbij
met name de Voordeltagebieden van Waddenzee en de Zeeuws-Zuidhollandse
kust van belang zijn en de Westerschelde. De Oosterschelde heeft enige betekenis als opgroeigebied van jonge garnaal. Het bestand is er relatief gering.
De garnalenstand fluctueert gedurende het jaar. In de kustwateren is de stand
in de winter laag. In voorjaar en zomer neemt de stand toe als gevolg van jonge
aanwas en intrek vanuit de Noordzee. In het najaar wordt de hoogste dichtheid
bereikt.
Devisserijdrukin de kustwateren is de laatste jaren tamelijk stabiel. In de
visserijzone is ze toegenomen. Volgens biologen van het RIVO/DLO bestaat
er nauwelijks enige relatie tussen visserijdruk en het garnalenbestand, dat grotendeels bepaald wordt door de natuurlijke predatie en wellicht tevens door
de hoeveelheid voedingsstoffen in de kustwateren.
Vissen
Alle kustwateren zijn van zeer groot belang als paai- en/of kinderkamergebied van voor de visserij belangrijke vissoorten in de Noordzee. Zo zijn Oosterschelde en Westerschelde belangrijke paaigebieden voor tong en is de Oosterschelde na afsluiting van de Zuiderzee het enige resterende paaigebied voor
ansjovis in Nederland. Zowel Waddenzee als Oosterschelde zijn voorts van
groot belang als kinderkamergebied voor schol. Het juveniele tongbestand in
de Waddenzee wordt geschat op enige honderden miljoenen exemplaren. Ook
voor wijting, kabeljauw, sprot en haring hebben Waddenzee en Oosterschelde
betekenis als kinderkamer. Voorts komen niet onbelangrijke hoeveelheden paling, zeebaars en harder in genoemde wateren voor.
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Bijlage 2. BESCHRIJVING VAN DE SECTOR
2.1. De economische betekenis van de visserij in Nederland
2.1.1. Algemeen
De visserij is economisch gezien een kleine sector. In 1990 bedroeg de bruto toegevoegde waarde van de visserij, inclusief de verwerkende industrie,
0,3% van het bruto binnenlands product (BBP). Ter vergelijking: de bruto toegevoegde waarde van de land- en tuinbouw (excl. verwerkende industrie) bedroeg in 19904,4%van het BBP. (Bron: CBS, LEI/DLO toegevoegde waarde
tegen factorkosten, voorlopige cijfers). De aanvoer van de Nederlandse zeeen kustvisserij had in 1990 een waarde van circa 1 miljard gulden. De uitvoer
maakte in 1990 0,8% uit van de totale Nederlandse export. Tabel 11.1.1 geeft
de voorzieningsbalans van Nederland met betrekking tot vis en visprodukten.
Tabel 11.1.1. Globale voorzieningsbalans van Nederland met betrekking tot vis- en
visprodukten (in miljarden gulden in 1990)
Aanvoer
invoer

1,00
1,20

beschikbaar
consumptie
uitvoer

2,20 + toegevoegde waarde 0,95 = 3,15
0,85
2,30

Bron: Extrapolatie op basis van LEI/DLO-gegevens.

2.1.2. Aanvoer
Sinds 1972 hebben zich in de Nederlandse aanvoer drie ontwikkelingen
voorgedaan. De vangsten van rondvis (onder andere kabeljauw), zijn met circa
75 procent gedaald. De totale aanvoer van de twee belangrijkste platvissoorten
(schol en tong) is met circa een derde toegenomen. De aanvoer van peiagische
soorten (horsmakreel, makreel en haring) is verdrievoudigd, vooral dankzij de
opkomende visserij op horsmakreel maar ook door het herstel van de haringstand. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 1972 een a-typisch jaar was voor
wat de vangsten van kabeljauw betreft; deze waren ongebruikelijk hoog.
De aanvoer van schaal- en schelpdieren vertoont-los van jaarlijkse schommelingen - een stabiel beeld.
Tabel 11.1.2. Aanvoer Nederlandse vloot in binnen- en buitenland (in miljoen kilogram)

Platvis
Rondvis
Peiagische vis
Overige vis
Schaaldieren
Schelpdieren
(moss., kokkels)

1972

1982

1991

70
75
67
16
4
101

74
52
199
47
8
109

92
20
254
14
8
52

Bron: Vangstregistratie LNV.

Bij een vergelijking van de ontwikkeling van de Nederlandse aanvoer met
de aanvoer van andere EG-landen (tabel 11.1.3) blijkt dat onze positie relatief
gunstig is. Nagenoeg alle omliggende landen hebben te maken met een daling
van de aanvoer in de periode 1972-1987, terwijl de Nederlandse aanvoer juist
is gestegen. Deels kan dit worden verklaard uit het verlies van visgronden door
de instelling van de 200 mijlszone in een groot aantal landen buiten de EG.
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Aanvoer Nederlandse vloot in 1972
Totaal 333 min kg

platvis(21,0%)
sche!pdieren(30,3%)

schaaldieren(1,2%)

rondvis(22.5%)

overige vis(4,8%)

pelagische vis(20,1%)

Aanvoer Nederlandse vloot 1982
Totaal 489 min kg
platvis(i5,i%)
schetpdie ren{22,3%)

rondvis(10,6%)
schaa!dieren(1,6%)

overige vis(9,6%)

pelagische vis(40,7%)

Aanvoer Nederlandse vloot in 1991
Totaal 440 min kg
schelpdieren(11,8%)
platvis(20,9%)
schaaldieren(1,8%)
overige vis(3,2%)

rondvis(4,5%)

peiagische vis(57,7%)

Tabel 11.1.3. Aanvoer in de EG, 1972-1989. (in miljoen kilogram)
1972

1982

1987

1989

België
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Ierland
Nederland
Portugal
Spanje
Verenigd Kon
Italië
Griekenland

58
1392
394
646
81
228
440
1353
1029
425
96

47
1832
272
557
203
372
248
1098
862
346
90

39
1592
148
587
228
333
361
1009
865
351
116

38
1811
184
580
223
307
297
1027
722
322
108

Totaal EG

6142

5927

5629

5619

Bron: FAO, Yearbook of Fishery Statistics. vol. 64 en 68
Opm.: 1. Excl. zoetwater en scheipcfieren.
2,1972/1982 EG inclusief Spanje en Portugal.

Aanvoer in de EG, 1972-1989
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In de Nederlandse zeevisserij blijkt, in geld uitgedrukt, de aanvoer van platvis het belangrijkste. Voor wat betreft de kustvisserij is de aanvoerwaarde van
mosselen het belangrijkste. Deze deelsector komt gemiddeld over de laatste
vier jaren uit opeen aanvoerwaarde van 79 miljoen gulden. De aanvoerwaarde
van oesters is in 1990 sterk teruggelopen als gevolg van de ziekte bonamia
ostrea. Tabel 11.1.4. geeft een beeld van de aanvoerwaarde van de belangrijkste
vissoorten en schaal en schelpdieren.

Tabel 11.1.4. Aanvoerwaarde Nederlandse vloot in binnen- en buitenland in
miljoenen guldens
1987

1988

1989

1990

1991

235
184
69
35
46
53
17
35
70
11
35

221
163
62
46
35
37
13
34
77
13
45

216
174
48
57
44
48
11
48
69
13
50

247
232
40
58
69
41
10
46
102
4
29

277
273
37
62
59
42
10
39
91
5

schol
tong
kabeljauw
makreel
horsmakreel
haring
wijting
garnaal
mossel
oester
kokkei

8

Bron: LNVen EG-vangstregistratie x nominale prijzen LEI/DLO.
Het betreft de aanvoer van de belangrijkste vissoorten.
Aanvoerwaarde van oesters gesteld op 2/3 van de verkoopprijs.
Aanvoerwaarde kokkels gesteld op f 4,-/kg kokkelvlees.

2.1.3. Werkgelegenheid
In 1988 betrof de totale werkgelegenheid in de visserijsector (visserij, handel en visverwerkende industrie) ruim 15.000 mensjaren. Ter vergelijking: in
1988 betrof het aantal banen in Nederland totaal 4,8 miljoen. De visserij neemt
daarvan 0,3% voor haar rekening. Relatief veel werkgelegenheid is aanwezig
in de visverwerkende industrie. In 1988 bood deze tak aan ca. 7000 mensen
werk, waarvan 1.500 op deeltijdbasis.
Naast de activiteiten in aanvoer, handel en verwerking zorgt de visserij voor
werkgelegenheid in een aantal toeleveringsbedrijven als werven, banken en leveranciers van electronica en visserijmaterialen. Zo bestaan er in Nederland 10
werven die min of meer gespecialiseerd zijn in de bouw en reparatie van vissersschepen.
Macro-economisch gezien draagt de visserij weinig bij aan de totale werkgelegenheid in Nederland. Echter in de typische vissersplaatsen, zoals Urk,
Wieringen, Stellendam, Harlingen en Umuiden levert de visserij een belangrijke bijdrage aan de lokale economie.
Tabel 11.1.5. Regionale rol van de visserijsector - werkgelegenheid (1988)
Regio/haven

Urk
Wieringen (Den Oever)
IJmuiden/Velsen
Goedereede (Stellendam)
Harlingen

Totale
werkgel.

Visserij
aanvoer

Visserij
handelen
verwerking

% Visserij
van totaal

3.500
2.950
31.000
n.b
4.400

880
270
270
370
80

2.400
250
1.500
200
320

91
18
6
9

Bron: LEI/DLO, provincies, gemeente, regionale arbeidsvoorziening.
Vermeld zijn gemeenten waarbij de visserij meer dan 5% van de totale werkgelegenheid uitmaakt. Dit betreft het aantal banen van meer dan 15 uur per week.

In de kottervisserij zijn veruit de meeste opvarenden werkzaam in maatschapsverband. Maatschapsvissers ontvangen een gedeelte van de besomming. In de trawlersector wordt de maatschapsconstructie niet toegepast en
hebben de opvarenden een collectieve arbeidsovereenkomst (ca.o.) waarin
onder andere werkloosheidsverzekeringen zijn opgenomen.
2.1.4. Exporten import
Nederland is na Denemarken en Noorwegen het belangrijkste visexporterende land in Europa. De handel en de visverwerkende sector hebben een
vooraanstaande positie in het handelsverkeer van vis binnen de EG. De voor
de export belangrijkste vissoorten zijn tong en schol met een aandeel van bijna
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30 procent. Schaal- en schelpdieren maken een kwart van de waarde van de
totale export uit. Van de totale export bestaat meer dan de helft uit vis die verschillende bewerkingen heeft ondergaan. De belangrijkste exportmarkten liggen traditioneel in Italië, België, Duitsland en Frankrijk. Deze vier landen nemen twee-derde van de Nederlandse uitvoer af.
Het belangrijkste importprodukt is de garnaal (20 procent). Daarnaast bestaat 43 procent van de invoer uit verse of diepgevroren vis, die veelal voor
de verwerkende industrie bestemd is. Denemarken, Duitsland, VK en België
zijn de belangrijkste leveranciers van vis met een gezamenlijk aandeel van meer
dan 50 procent.
Tabel 11.1.6. Buitenlandse handel, alle vis, schaal- en schelpdieren, 1980-1991,
(miljoenen guldens, lopende prijzen waarde inclusief bereiding)
Uitvoer

Tong
Schol
Kabeljauw
Haring
Makreel
Schaaldieren
Schelpdieren
Overig
Totaal

Invoer

1980

1991

1980

1991

141
181
78
110
95
146
114
168

420
566
71
209
116
317
278
485

17
27
37
109
22
158
27
204

105
161
135
91
49
100
412
382

1033

2462

601

1435

Bron:LEI/DLO

Opgemerkt dient te worden, dat de uitvoer voor een belangrijk deel bestaat
uit eerder ingevoerde produkten. Wanneer de Nederlandse in- en uitvoercijfers
worden vergeleken met die van andere Europese landen, ontstaat het volgende
beeld:
Tabel 11.1.7. Uit- en invoer van vis- en visprodukten (in miljoenen guldens 1991)
Land
Nederland
West-Duitsland
België
Denemarken
Ver.Koninkrijk
Frankrijk
Spanje
Portugal
Italië
Ierland
Griekenland

Export

Import

2462
1062
421
3964
1883
1750
1282
521
440
527
161

1435
3679
1399
2169
3222
5439
4667
1411
4884
157
295

Bron: Eurostaten LEI/DLO

Uit de cijfers blijkt dat ook andere EG-landen een intensief handelsverkeer
voor vis- en visprodukten hebben. Grote importerende landen zijn Frankrijk,
Spanje en het Verenigd Koninkrijk, terwijl Denemarken een belangrijke exporteur is.
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Uit- en invoer van vis- en visprodukten
(in miljoenen guldens 1991)
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2.1.5. Verwerkende industrie
Onder verwerkende industrie wordt verstaan: handel en verwerking van vis
en visprodukten. Deze industrie betrekt 60% van haar grondstoffen uit de aanvoer van de nationale vloot. De overige grondstoffen worden ingevoerd. De
bruto-marge van de verwerkende industrie (inclusief handel) wordt geschat
op 950 miljoen gulden (1990). De visverwerkendesektor omvat circa 380 bedrijven. De totale omzet bedroeg in 1988 circa 2,7 miljard gulden, waarvan bijna 70% werd uitgevoerd (1,9 miljard gulden). De volgende sub-sectoren kunnen worden onderscheiden:
- rond- en platvisverwerking, met hoofdprodukten vers- en diepvriesfilet
van schol en tong (omzet: 1,3 miljard gulden);
- haring - o.a. maatjes, gerookte en gemarineerde produkten (omzet: 0,3
miljard gulden);
- overige pelagische soorten (omzet: 0,2 miljard gulden);
- garnalen be- en verwerking (inclusief Nederlandse garnaal en uitheemse
soorten, omzet: 0,3 miljard gulden);
- schelpdieren-verse, bevroren, conserven en halfconserven, vooral van
mosselen, oesters en kokkels (omzet: 0,3 miljard gulden).
Van de totale afzet van de verwerkende industrie is het aandeel verse produkten 42%, gevolgd door diepgevroren produkten (36%). De overige produkten worden gezouten, gerookt, ingeblikt of gemarineerd of anders verwerkt. Bij
de groep verseen diepgevroren produkten maakt de waarde van het basismateriaal (grondstof) 70% uit van de waarde van heteindprodukt. Bij de meer
verwerkte produkten (ingeblikt, gerookt e.d.) is dit 40%. De volgende tabet
geeft een indruk van de structuur van de visverwerkende industrie.
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Tabel 11.1.8. Visverwerkende bedrijven naar omvang in 1988
Omzet (min.)

Aantal bedrijven

0- 1
1-5
5-10
10 - 20
20-50
Meer dan 50 min.

HO
106
57
41
28
10

Totaal

382

Bron: IB, LEI/DLO

De laatste jaren is een aantal belangrijke bedrijven overgenomen door buitenlandse holdings. De aankopen hebben zich gericht op bedrijven die platvis
(4 bedrijven) en schelpdieren (10 bedrijven) verwerken, alsmede op de grootste gamalenhandelaar en verwerker.
2.1.6. Detailhandel en consumentenmarkt
In 1989 werd in Nederland per hoofd van de bevolking 14,2 kg vis per jaar
geconsumeerd. Dit is inclusief schaal- en schelpdieren. Ter vergelijking: de gemiddelde consumptie in de ons omringende landen is 16 kg. Sinds 1970 is
de visconsumptie met 31 % gestegen. De stijging is toe te schrijven aan de consumptie van rond- en platvis. De haring neemt, met 30% van de omzet van de
visvakhandel, nog steeds een belangrijke plaats in binnen het consumptiepatroon. In tabel 11.1.9 wordt een overzicht gegeven van het aantal ondernemingen in de detailhandel.
Tabel 11.1.9. Detailhandel in vis en visprodukten: aantal ondernemingen
1988

1990

Ondernemingen met één vestiging
Filiaalondernemingen
Ambulante handel

841
74
1.159

811
66
1.153

Totaal

2.074

2.030

Bron: Nationaal Visbureau en centraal registratiekantoor.

De gespecialiseerde visdetailhandel heeft met een aandeel van 90% het
marktsegment voor verse vis in handen. Visconserven en diepgevroren vis worden voor een belangrijk deel via de supermarkt verkocht. Op zeer beperkte
schaal bestaan er samenwerkingsverbanden tussen visdetailhandelaren. Het
grootste deel van de inkopen vindt plaats via de groothandel. In onderstaande
tabel worden cijfers gegeven over het marktaandeel van de verschillende distributiekanalen.
Tabel 11.1.10. Distributie/aankoopkanalen van vis en visprodukten in 1990 (in %).
Viswinkel
Ambulante handel
Supermarkt
Overige detailhandel

59
23
11
7

100
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2.2. Structuur van de Nederlandse visserijsector
2.2.1. Samenstelling van de vloot
Eind 1991 bestond de vissersvloot uit drie belangrijke onderdelen:
- 494 kotters met in totaal 521.000 pk,
- 13 vriestrawlers met in totaal 80.000 pk en
- 148 schelpdiervaartuigen in totaal met 60.000 pk.
De eerste groep richt zich voornamelijk op plat- en rondvis en op garnalen.
De tweede vist nu voornamelijk op makreel, horsmakreel en haring, maar in
het begin van de jaren '70 beviste men ook schelvis en koolvis. De schelpdiervaartuigen worden ingezet voor de vangst van kokkels en de kweek van mosselen en oesters. Het aantal trawlers is in de afgelopen 20 jaar zeer sterk verminderd, van 72 naar 13 schepen, maar het vermogen per vaartuig is aanzienlijk vergroot zodat het totale motorvermogen niet of nauwelijks verminderde.
Tabel 11.2.1. Ontwikkeling van de vloot
1972

1977

1982

1987

1990

1991

Aantal schepen
- kotters
- trawlers
- schelpdierschepen

600
72
-

495
42
-

567
26
146

611
13
145

533
13
148

494
13
148

Motorvermogen (1.000 pk)
- kotters
- trawlers
- schelpdierschepen

259
76
-

325
66
-

450
64
-

581
59
-

544
80
60

521*)
80
60

Bron: LEI/DLO, stand per 31 december.
*) Directie Visserijen

In vergelijking met andere Europese landen heeft Nederland een relatief
kleine vloot met betrekkelijk grote vaartuigen.
Tabel 11.2.2. Globale omvang van de zeevisserijvloot (exclusief schelpdieren) en
werkgelegenheid in enkele EG-landen (per eind jaren '80)
Aantal

Brt
x(1000)

Pk
x(1000)

Bemanning
x(1000)

Duitsland
België
Denemarken
Ierland
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
Spanje
Portugal (cont.)
Nederland

1800
200
3000
2000
10700
10400
17200
13300
600

129
26
122
47
193
213
670
165
80

309
105
731
250
1546
1625
2680
590
640

9
1
14
8
23
18
85
37
3

Totaal

59200

1645

8476

198

Bron: LEI/DLO

De Nederlandse vaartuigen zijn gemiddeld de grootste in Europa, namelijk
120 BRT en 1100 pk. De Portugese vloot heeft het kleinste gemiddelde:
12 BRTen24pk.
Kottervloot
Het aantal kotters is in het midden van de jaren '70 verminderd door de in
die jaren ingestelde saneringsregeling. Daarna zijn er echter twee aanzienlijke
investeringsgolven geweest in de jaren '80-'81 en in '83-'84. Een derde inves-
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teringsgolf heeft zich in de jaren '87-'88 voorgedaan. Het totale aantal kotters
is hierdoor in de buurt van het niveau van 1972 gekomen en het totale motorvermogen is verdubbeld. De samenstelling van de kottervloot naar grootte is
daarbij sterk verschoven van kleine naar grote vaartuigen. In 1972 was de
groep tussen 301 en 600 pk met 229 schepen de grootste. Er waren slechts
4 schepen met meer dan 1100 pk. Vijftien jaar later waren er nog maar 44 kotters tussen 301 en 600 pk en 225 schepen met meer dan 1100 pk. Daarnaast
kan worden opgemerkt dat een aantal bedrijven meerdere vaartuigen exploiteert. Het gaat om ongeveer 15% van het totale aantal visserijbedrijven die tezamen ruim de helft van het totale motorvermogen van de Nederlandse kottervloot in de vaart houdt. Binnen de kottervloot kan een aantal groepen worden
onderscheiden:
- de schepen tot ca 300 pk zijn vooral gericht op de vangst van garnalen,
platvisen rondvis;
- de schepen tussen 300 en 1100 pk beoefenen veelal een gemengde visserij op platvis, rondvis (kabeljauw) en haring;
- de schepen boven 1100 pk leggen zich vrijwel uitsluitend toe op de platvisvisserij.
De kottervloot kan als relatief modern worden gekarakteriseerd. Vooral als
naar het motorvermogen wordt gekeken:
- 120 schepen (182.000 pk) zijn jonger dan 5 jaar,
- 229 schepen (75.000 pk) zijn 21 jaar of ouder.
In 1989 werd 78% van de totale opbrengst van de kottervloot gerealiseerd
in de boomkorvisserij (tong, schol plus bijvangst). Het aandeel van de rondvisvisserij is in de periode 1985-1989 gedaald van 16 procent naar 9 procent en
dat van de garnalenvisserij is in dezelfde periode gestegen van 4 procent naar
9 procent. Dit dankzij de uitzonderlijk goede resultaten in de garnalenvisserij
in 1989. Geconcludeerd kan worden dat de boomkorvloot betrekkelijk goede
resultaten behaalt terwijl de bedrijven die voornamelijk van rondvis afhankelijk
zijn moeilijke tijden doormaken.
Vriestrawlers
De trawlers onderscheiden zich van de kotters op een aantal punten, te weten:
- de omvang van de schepen;
- de vissoorten die worden aangevoerd;
- de visgronden die worden bezocht;
- de verwerking aan boord (invriezen);
- de nevenactiviteiten als klondyking en vrachtvaart.
Van de 13 vriestrawlers hebben er 11 vermogens tussen 3.600 en 6.600 pk.
De leeftijd van de schepen varieert: 8 zijn 5 jaar of jonger en 5 zijn tussen 6
en 10 jaar oud. De schepen zijn wereldwijd inzetbaar zowel voor visserij als
voor klondyking (het aankopen, verwerken en transporteren van door anderen
gevangen vis, onder andere haring bij Schotland) en vriestransport. Voorde
afzet zijn de meeste rederijen verenigd in een commercieel samenwerkingsverband, genaamd "de Groep" die een belangrijke rol speelt op de wereldmarkt
voor makreel, horsmakreel en haring.
Schelpdiervloot
De mosselvloot is ouder dan de kotter- en de trawlervloot (52 schepen van
meer dan 20 jaar), hoewel veel vaartuigen de laatste jaren ingrijpend zijn gemoderniseerd en vergroot. De meeste schepen hebben vermogens tussen 300
en 600 pk en maken deel uit van het kweekbedrijf. Ze worden gebruikt voor
de mosselzaadvisserij, voor het opvissen van mosselen van de percelen alsmede het verzaaien van de mosselen.
In de mechanische kokkelvisserij wordt het maximale aantal vaartuigen be-
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paald door het aantal uitgegeven vergunningen (44). In de praktijk ligt het
aantal actieve vaartuigen veelal lager. Het zijn moderne vaartuigen, die uitgerust zijn met zuigkorren.
In de oestersector zijn de vaartuigen relatief klein in vergelijking met de
mossel- en kokkelsector. Ook deze vaartuigen maken doorgaans deel uit van
het oesterkweekbedrijf. De afgelopen jaren is een aantal multifunctionele vaartuigen in de vaart gebracht die inzetbaar zijn voor zowel mossel-, oester- als
kokkelvisserij.
2.2.2. Structuurschelpdiersector
In de schelpdiersector is de kweek van mosselen en oesters een belangrijke
produktie-activiteit. Om inzicht te krijgen in de structuur van de kweeksector
is een overzicht van percelen en bedrijven interessant. Hiertoe dient tabel 11.2.3.
Tabel 11.2.3. Aantal percelen/bedrijven per visserijactiviteit, in schelpdierculturen.
Situatie per 1-1-1992.
Waddenzee

Oosterschelde

mosselcu/tuur
aantal percelen
aantal bedrijven

460
78

380
71

oestercultuur
aantal percelen
aantal bedrijven

26

224
16

Grevelingen

totaal

visserijactiviteit

840
82

76
27

300
27

Bron: huurregister LNV.
Aantallen excl. bedrijven op particuliere percelen.

Zoals uit de totaaltelling van tabel II.2.3 blijkt hebben de meeste mosselbedrijven zowel percelen in de Oosterschelde als in de Waddenzee. Ten aanzien van de oestercultures geldt hetzelfde voor Oosterschelde en Grevelingen.
Over de structuur van deze sectoren is het volgende te melden: in de mosselcultuur is sprake van een groot aantal kleinere bedrijven. Geen van de bedrijven heeft een produktie-aandeel van meer dan 3% van het totaal. Het merendeel van de bedrijven kent een produktie-aandeel van minder dan 1,5% van
de totale mosselproduktie. In onderstaande tabel is dit in beeld gebracht.
Tabel 11.2.4. Produktie-aandeel van de mosselbedrijven ten opzichte van de totale
mosselproduktie in 1992
Bedrijven met een produktie-aandeel

Aantal

0 -1 %
1 -1,5%
1,5 - 3%

23
27
27

Bron: PVV

Bij de oestercultures is een verdeling naar produktieaandeel door gebrek
aan gegevens niet weer te geven. Als alternatief wordt een overzicht gegeven
van de verdeling naar aantal hectares perceel per bedrijf.
Tabel 11.2.5. Oppervlakte van de oestercultures per bedrijf (situatie 1992)
Oppervlakte

aantal bedrijven

0 - 35ha
3 5 - 75 ha
7 5 - 1 3 0 ha

12
7
8

Bron: LNV, huurovereenkomsten.
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Naast de kweek van mosselen en oesters op percelen is de afgelopen jaren
op beperkte schaal de kweek in de vorm van hangcultures op gang gekomen.
Thans houden zich 7 bedrijven bezig met deze vorm van schelpdiercultures.
2.2.3. Handel en verwerking
De door de kotters aangelande vis wordt door handelaren op de markt gebracht, al dan niet na veiling op de visafslagen. Er is sprake van een relatief
groot aantal aanbieders, die afzonderlijk geen invloed hebben op de prijsvorming. De aanbieding van de vangst vindt grotendeels plaats via de afslagen.
In de trawlersector ligt dat anders. De vaartuigen maken doorgaans deel uit
van geïntegreerde ondernemingen waarin behalve de vangst ook de handel,
opslag en de be- en verwerking van vis en visprodukten is geïntegreerd. Deze
bedrijven verhandelen en vervoeren zowel vis die gevangen is door de eigen
vaartuigen alsmede op de wereldmarkt aangekochte partijen vis. Het via afslagen ter verkoop aanbieden van de vangst, zoals bij de kottervloot het geval is,
vindt niet plaats. Garnalen worden aangevoerd op 8 Nederlandse visafslagen,
waar zij doorgarnalenhandelaren c.q. verwerkers worden aangekocht. Mosselen worden voornamelijk aangevoerd op de mosselveiling te Yerseke, waar
handelaren en verwerkers deze aankopen en vervolgens opslaan op verwaterpercelen. Bewerking van de mosselen vindt grotendeels te Yerseke plaats. De
meeste vergunningen voor mechanische kokkelvisserij zijn thans in handen
van enkele grote kokkelvissende en -verwerkende bedrijven. Dit betekent dat
de kokkels direct bij die bedrijven worden aangevoerd en daar verder worden
verwerkt. Oesters worden vers verhandeld door de bedrijven die zich met de
kweek en visserij bezighouden. Economisch gezien is de oestersector klein en
worden de activiteiten vrijwel altijd gecombineerd met andere activiteiten.
2.2.4. Visafslagen
De visafslagen zijn de belangrijkste afzetkanalen van de vangst van de kottervloot. De 12 afslagen, met uitzondering van Urk, zijn langs de kustlijn gesitueerd. De totale omzet schommelt de laatste jaren tussen 700 en 850 miljoen
gulden. De aanvoer door buitenlandse vissers neemt toe. Tussen 1988 en 1990
is het aandeel van de buitenlandse aanvoer gegroeid van 5 naar 7% van de totale visaanvoer. De Nederlandse vloot landt enkele procenten van de totale
aanvoer aan in buitenlandse havens. De keuze voor aanlanding aan een bepaalde afslag wordt bepaald door de aanvoerroute en de binding van de visser
met de aanvoerplaats en door markt- en prijsoverwegingen. Door enkele afslagen worden de kosten van transport van vis tussen een aanvoerhaven en de
afslag vergoed.
Tabel 11.2.6. De afslagen en hun omzet (in miljoenen gulden)
1987

1988

1989

1990

1991

Produktschap
Gemeente
P.0
Provincie
Gemeente
Particulier
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Particulier

70
201
43
34
88
34
52
73
20
61
10
88

77
185
50
36
76
33
59
65
14
36
11
81

68
198
47
56
70
23
54
72
19
40
1715
95

102
185
70
70
94
20
55
75
20
40
14
108

91
241
92
83
115
20
59
101
18
47

Totaal

774

723

759

854

996

Afslagen

Rechtsvorm

Yerseke
Urk
Harlingen
Lauwersoog
Den Helder
Den Oever
Scheveningen
Goedereede
Breskens
Vlissingen
Colijnsplaat
Umuiden

115

103
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Bijlage 3 ECONOMISCHE EFFECTEN SLUITING GEBIEDEN
KUSTWATEREN
Samenvatting rapport Landbouw-Economisch Instituut/DLO betreffende
de economische effecten van de maatregelen inzake sluiting van gebieden in
de kustwateren.
De effecten zijn vertaald in een daling van de toegevoegde waarde op nationaal economisch niveau. Achtergrond hiervan is, dat de kosten neerslaan
bij bedrijven in de gehele keten. Een vertaling naar bedrijfsniveau is niet zonder
meer te geven. Onderstaand is zeer kort een overzicht samengesteld voor de
mossel- en kokkelsector van gemiddelde effecten in termen van verlies van
toegevoegde waarde per jaar. Naast de economische effecten van het beleid
uit de Structuurnota zijn de adviezen van de Waddenadviesraad (WAR) en de
Natuurbeschermingsraad (NB) doorgerekend op hun economische effecten.
Voor de inhoud van deze adviezen wordt verwezen naar het overzicht van de
resultaten van de advisering over de Structuurnota Zee- en kustvisserij, dat afzonderlijk is gepubliceerd.
Effecten van de verschillende opties.
1. Mosselen
Er zijn betrekkelijk weinig gegevens bekend over de mosselzaadval. Indirekt
kan deze geschat worden aan de hand van de produktiegegevens van consumptiemosselen. Gezien deze onzekerheid is er van afgezien om het voorstel
van de WAR (om in jaren dat in het diepe water onvoldoende mosselzaad gevangen kan worden de droogvallende platen voor de visserij open te stellen)
door te rekenen.
Alternatief

Huidig, zonder vogelbeleid
NASLUITING GEBIEDEN:
Structuurnota fase 1 1)
Structuurnota fase 2 2)
WAR/NB minimumraming
WAR/NB maximumraming
1)
2)

Verliezen

Toegevoegde
waarde

114,5

3)

3 , 2 - 5,2
3 , 7 - 5,7
8,7-10,7
12,5-14,5

111,3-109,3
110,8-108,8
105,8-103,8
102,0-100,0

Sluiting 26% van de droogvallende platen in de Waddenzee en 1 5% van
de platen in de Oosterschelde.
Sluiting 40% van de droogvallende platen inde Waddenzee en 25% van
de platen in de Oosterschelde.

Voor ad 1 en ad 2 is geen berekening opgesteld van het beleid voor voedselarme jaren vanwege het ontbreken van voldoende betrouwbare gegevens .
3)

Sluiting alle platen voorde mosselzaadvisserij. De minimum- en maximumraming zijn opgenomen omdat de preciese begrenzing van de droogvallende platen een grote invloed heeft op de uitkomst. Geen additionele
maatregelen in schaarse jaren.

2. Kokkels
Van de kokkelbestanden zijn relatief veel gegevens voorhanden. De uitkomsten zijn betrouwbaarder dan die voor de mosselzaadvisserij. Zowel in het
oorspronkelijke voorstel van de WAR als in dat van de Natuurbeschermingsraad was een sluiting van de Waddenzee en/of Oosterschelde opgenomen indien er sprake is van een extreem schaars jaar (minder dan 30% van de voedselbehoefte vogels aanwezig). Dit is niet verder doorgerekend, de voorstellen van
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de WAR en NB-raad zijn alleen doorgerekend zónder additionele maatregelen
voorde vogels.
Alternatief

Huidig, zonder vogelbeleid
NASLUITING GEBIEDEN:
Structuurnota fase 1 1)
Structuurnota fase 2 2)
Voorstel WAR fase 1 3)
Voorstel WAR fase 2 4)
Voorstel NB
IDEM PLUS RESERVERING
VOGELSTAND
Huidigbeleid
Structuurnota fase 1 5)
Structuurnota fase 2 5)
1)
2)
3)

4)

5)

Verliezen

Toegevoegde
waarde

-

62,5

8,0-10,0
11,4-13,4
16,4-18,4
25,0-27,0
25,6-27,6

54,5-52,5
51,1-49,1
46,1-44,1
37,5-35,5
36,9-34,9

13,8-15,8
21,9-23,9
27,8-29,8

48,7-46,7
40,6-38,6
34,7-32,7

Sluiting 26% van de platen in de Waddenzee en 15% van de platen in de
Oosterschelde.
Sluiting 40% van de platen in de Waddenzee en 25% van de platen in de
Oosterschelde.
Gebiedssluiting conform voorstel Structuurnota. Verdeling van het aanwezige kokkelbestand volgens een 63/37-verdeling (vogels/visserij). In
afwijking van het oorspronkelijke voorstel van de WAR geen additionele
sluiting in voedselarme jaren.
Sluiting 70% van de platen. In afwijking van het oorspronkelijke voorstel
van de NB-raad geen onderscheid gemaakt in de fasering, geen additionele maatregelen in voedselarme jaren.
Gebiedssluiting zie onder 1 en 2. Additionele maatregelen zodanig dat
70% van de voedselbehoefte van de vogels (op basis van de cijfers zoals
die tot nu toe gehanteerd zijn) gereserveerd blijft.
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Bijlage 4 SLUITING GEBIEDEN WADDENZEE EN OOSTERSCHELDE
Kaart I : sluiting Waddenzee
Kaart 11: sluiting Oosterschelde
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Kaart 1

Terschelling
Schiermonnikoog
Vlieland
iehors

o

Waard-

Grienderwaard

Sluiting 1 e fase

Sluiting 2 e fase

Balgzand

Schiermonnikoog

Terschelling
Piet Scheveplaat
Den Oever
HOLLAND

Memmen

Lutje HOrn

gelsmanplaai
rumerwad

Termunterzij
Hoek van

Rottum
Bocht van Watum

Statenzijl
Kaartvervaardiging: MD, Thematische Kartografie £ 1992

Kaart 2

Sluiting 1 e fase
Noordelijke Tak
Westelijk deel Roggeplaa)
Sluiting 2 e fase

III
IV

Overig deel Roggeplaat
Zandkreek

Goes

Yerspke
Hansweer:

Kaartvervaardiging: MD, Themalische Kariografie & 1992
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landbouw, natuurbeheer
en visserij

