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Inleiding
In 1993 is in de Structuurnota Zee- en kustvisserij "Vissen naar evenwicht" beleid geformuleerd voor de schelpdiervisserij in de Waddenzee en Oosterscheide voor de jaren 19932003. Doel van het beleid was de geconstateerde negatieve effecten van de visserij op een
aantal belangrijke natuurwaarden te beëindigen. De eerste fase van dit beleid is in de periode 1993-1998 uitgevoerd.
In 1997 zijn de ecologische, economische en bestuurlijke effecten van het beleid geëvalueerd. Het evaluatierapport is op 20 maart 1998 aangeboden aan de Vaste Commissie voor
LNV van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze evaluatie was in de Structuurnota
aangekondigd om voor de tweede fase van 1999 tot 2003 eventueel een wijziging van het
beleid door te kunnen voeren.
Desgevraagd heeft de Raad voor het Landelijk Gebied op basis van de evaluatierapportage
een advies uitgebracht over de toekomst van de schelpdiervisserij in de kustwateren op de
lange termijn.
Op 14 april 1998 zijn aan de hand van de evaluatieresultaten en een richtinggevende notitie,
de contouren van het beleid voor de tweede fase met de Vaste Commissie voor Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij besproken.
Met in achtneming van de uitkomsten van dit overleg is een beleidsvoornemen opgesteld dat
om advies is gezonden aan de Wadden Adviesraad, de Stuurgroep Oosterscheide en het
Produktschap Vis. Voorts zijn maatschappelijk en bestuurlijk betrokken organisaties in de
gelegenheid gesteld een reactie te geven op het beleidsvoornemen. Van 13 organisaties is
een advies of reactie ontvangen.
In dit document heb ik mijn visie neergelegd op het beleid voor de schelpdiervisserij dat ik wil
voeren in de periode 1999 - 2003. Bij de totstandkoming van dit beleid heb ik rekening gehouden met de conclusies uit de evaluatie, het advies van de Raad voor het Landelijk Gebied en de adviezen en reacties op het beleidsvoornemen.
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1.

Beleidsuitgangspunten

De algemene beleidsuitgangspunten voor het Waddenzeebeleid zijn vastgelegd in de PKBWaddenzee, voor de Oosterschelde in het Beleidsplan Oosterschelde. Daarnaast is van
belang dat Waddenzee en Oosterschelde zijn aangewezen als staatsnatuurmonumenten en
als speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn. Dit heeft onder meer tot
gevolg dat visserij-activiteiten geen significante effecten dienen te hebben, gelet op de doelstellingen van de richtlijn, op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. In dit verband is ook art. 6 lid 2 van de Habitatrichtlijn van belang.
De volgende beleidsuitgangspunten zijn relevant:
• De Planologische Kernbeslissing voor de Waddenzee, waarin de volgende hoofddoelstelling is geformuleerd: "De duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als
natuurgebied" met als streefbeeld : "Binnen de randvoorwaarden van de hoofddoelstelling
zijn menselijke activiteiten met een economische en/of recreatieve betekenis, mogelijk".
• Over de visserij is onder meer het volgende opgenomen in de PKB:" Voor zowel de kokkel- als mosselzaadvisserij wordt door technische maatregelen gestreefd naar vermindering van effecten op ecologische waarden van de Waddenzee" en "In 1998 zal, op basis
van een in 1997 uit te voeren evaluatie worden besloten, met inachtneming van de beleidsuitgangspunten van de Waddenzeeconferentie in Esbjerg en met inachtneming van
de hoofddoelstelling voor de Waddenzee, tot welke aanvullende sluiting van gebieden
voor de mosselzaad- en/of kokkelvisserij, alsook voor de visserij met wekkerkettingen
wordt overgegaan."
• Het Beleidsplan Oosterschelde waarin als hoofddoelstelling is vastgelegd: "Het behoud
en zo mogelijk versterken van de aanwezige natuurlijke waarden met inachtneming van
de basisvoorwaarden voor een goed maatschappelijk functioneren van het gebied, waaronder met name de visserij wordt begrepen";
• Het Beleidsplan Westerschelde waarin handhaving, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden ondergeschikt zijn aan de economische scheepvaart- en industriefunctie van de
Westerschelde en tevens dienen te leiden tot een goede uitgangssituatie voor de visserij
en recreatiefuncties;
• Het Integraal Beleidsplan Voordelta waarin gestreefd wordt naar een natuurlijke ontwikkeling van het gebied, zonder absoluut primaat voor de natuurfunctie.
2.

Doelstellingen en hoofdlijnen van beleid eerste fase (1993-1997)

In 1993 is geconstateerd dat de toenmalige visserij-intensiteit in strijd was met de uitgangspunten van het algemene beleid voor de Waddenzee en de Oosterschelde. Dit was aanleiding om in de Structuurnota Zee- en Kustvisserij twee beleidsdoelen voor het kustvisserijbeleid te formuleren:
• Behoud van de vogelpopulatie op het gemiddelde niveau van de jaren '80;
• Behoud en herstel van natuurlijke biotopen (stabiele mosselbanken, kokkelbanken en
zeegrasvelden).
03-03-99

3

Gekozen werd voor een gedifferentieerd beleid voor de beide beleidsdoelen, bestaande uit
een permanente gebiedssluiting met daarnaast in voedselarme jaren een reservering voor

vogels.
De ingezette instrumenten waren:
• Sluiting van een deel van de droogvallende platen in Waddenzee en Oosterschelde om in
die gebieden een natuurlijke ontwikkeling mogelijk te maken;
• Sluiting van de visserij in jaren waarin de schelpdierbestanden op een zodanig laag niveau zijn dat de vogelpopulatie daar schade van zou kunnen ondervinden;
• Een door de sector zelf te organiseren beheerste visserij in de opengestelde gebieden in
niet-schaarse jaren.
Dit beleid werd voor 10 jaar vastgelegd met de afspraak dat na vijfjaar een evaluatie zou
plaatsvinden op basis waarvan eventueel de maatregelen bijgesteld zouden kunnen worden.

3.

Evaluatie Eerste Fase

De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen in de Oosterschelde en Waddenzee intensief gevolgd. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is een evaluatierapport opgesteld. Doel
van de evaluatie was vast te stellen of het ingezette beleidsinstrumentarium effectief was en
in hoeverre de beleidsdoelen zijn gehaald.
Een klankbordgroep waarin bedrijfsleven, natuurorganisaties en regionale overheden zijn
vertegenwoordigd heeft de gelegenheid gehad de rapportage kritisch tegen het licht te houden.
Op grond van de kennis en informatie die dit heeft opgeleverd zijn naar mijn oordeel de volgende conclusies voor het 2B fase beleid van belang:
1. Het herstel van stabiele mosselbanken is als gevolg van natuurlijke omstandigheden
achtergebleven bij de verwachtingen. Toch lijkt inzetten op het herstel van stabiele mosselbanken de meest effectieve weg om op middellange termijn de beide beleidsdoelen
(voldoende voedsel voor vogels en herstel natuurlijke biotopen) te realiseren.
2. Uit de evaluatie blijkt dat het ingestelde regime van voedselreservering het effect van de
schelpdiervisserij op de vogelpopulatie grotendeels heeft beperkt. Desondanks trad er
voedselgebrek op, maar aannemelijk is dat dit kwam door de strenge winters en het niet
voorhanden zijn van grote arealen mosselbanken als gevolg van de ongunstige uitgangssituatie in 1993. In de Oosterschelde zijn de effecten van de afsluiting mede bepalend
voor de voedselsituatie voor vogels en daarmee voor de effectiviteit van het visserijbeleid.
3. De uitvoering van het Beheersplan Schelpdiervisserij is goed verlopen. Positief zijn onder
meer het niet bevissen van zeegrasvelden, het vrijwillig sluiten van enkele gebieden en
het zoveel mogelijk vermijden van de droogvallende platen door de mosselsector. Zowel
de mossel- als kokkelsector hebben door de gereguleerde visserij-inspanning, de quotering en, in het geval van de kokkelsector, de inkrimping van de vloot, de visserijdruk doen
afnemen. Voor de mosselsector hebben de maatregelen nauwelijks economische schade
opgeleverd. De kokkelsector heeft wel een aanzienlijk omzetverlies geleden.
4. De introductie van de black box op de vloot is van groot belang geweest. Dit is een belangrijk instrument gebleken bij de handhaving van het beheersplan. Het sanctionerings03-03-99
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beleid van zowel de Producentenorganisatie Kokkels als de Producentenorganisatie Mosselen heeft goed gewerkt. Er is sprake geweest van een duidelijke cultuuromslag bij het
bedrijfsleven. Bestuurlijk gezien is in vergelijking met de jaren '80 een evenwichtige situatie ontstaan.
In termen van realisatie van de beleidsdoelen kan dit als volgt worden geformuleerd:
Het herstel van natuurlijke biotopen (mosselbanken) is nog niet gehaald, maar het regime
van voedselreservering heeft sterfte van vogels als gevolg van de schelpdiervisserij grotendeels voorkomen. Deze resultaten zijn in hoge mate via het beheersplan schelpdiervisserij
(opgesteld door het bedrijfsleven) gerealiseerd.

4.

Advies van de Raad voor het Landelijk Gebied en Waddenadviesraad

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft op basis van de evaluatierapportage een advies
uitgebracht over de toekomst van de schelpdiervisserij in de kustwateren op de lange termijn. In hoofdlijnen oordeelde de Raad positief over de tot nu toe bereikte resultaten. In zijn
advies stelt de Raad echter vraagtekens bij de mogelijkheid om op lange termijn de kokkeivisserij in te passen in de natuurdoelstellingen van de kustwateren. In het beleidsbesluit is
dan ook opgenomen dat hierover in 2003 een definitief oordeel zal worden gegeven. Ten
aanzien van het voedselreserveringsbeleid voor vogels oordeelt de Raad negatiever over de
behaalde resultaten dan ik op basis van de evaluatierapportage concludeer. Dit onderdeel
van het beleid zal ik niet wijzigen.
De Waddenadviesraad was in grote lijnen positief maar schortte zijn eindoordeel op tot ook
de nieuwe beheersplannen beschikbaar zijn. Inmiddels is de WAR om een vervolgadvies
gevraagd.
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5.

Hoofdlijnen beleid tweede fase (1999-2003)

De hoofdlijn van mijn beleid blijft gehandhaafd en is ook voor de tweede fase gericht op:
• Behoud en herstel van natuurlijke biotopen;
• Het voorkomen van voedselgebrek door vogels als gevolg van de schelpdiervisserij.
Het beheer van een dynamisch ecosysteem als de Nederlandse kustwateren vindt uiteraard
plaats op basis van de best beschikbare kennis. Daar waar onzekerheid bestaat over de
relatie visserij-ecosysteem heb ik er voor gekozen om te handelen op basis van het voorzorgbeginsel.
De resultaten van de evaluatie geven geen aanleiding om de uitgangspunten van het in de
eerste fase gevoerde beleid aan te passen. Echter, ontwikkelingen zoals met betrekking tot
de scholeksterpopulatie in de Oosterschelde, het geringe herstel van het areaal stabiele
mosselbanken in de Waddenzee en voortschrijdend inzicht in het ecosysteem van de Waddenzee, nopen tot aanscherping van bepaalde maatregelen.
Ik zal ook in de tweede fase een gedifferentieerd beleid voeren, bestaande uit een permanente gebiedssluiting met daarnaast in voedselarme jaren een reservering voor vogels. Ik
acht het daarbij van groot belang dat het co-management model, zoals dat in de eerste fase
is ontwikkeld, wordt voortgezet en geoptimaliseerd. Dit houdt in dat van het visserijbedrijfsleven een grote inbreng en inspanning wordt verwacht met betrekking tot het bereiken van
een duurzame visserij. Dat wil zeggen een visserij die binnen de ecologische randvoorwaarden zoekt naar een economisch optimale vorm en omvang.
Met betrekking tot de voedselvoorziening voor vogels blijft het beleid in de tweede fase gericht op het scheppen van optimale ontstaansvoorwaarden voor stabiele mosselbanken en
zeegrasvelden. Mosselbanken zijn niet alleen van belang als kenmerkend onderdeel van de
Waddenzee, maar ook als stabiele voedselbron voor vogels onder extreme weersomstandigheden. Daartoe is een versterkte inzet op herstel van een voldoende groot areaal stabiele mosselbanken noodzakelijk. Gekozen is voor een streefwaarde van het areaal mosselbanken dat in het verleden in één of meerdere jaren aanwezig is geweest, zij het niet altijd
daadwerkelijk. Dit laatste als gevolg van natuurlijke oorzaken. Of mosselbanken ontstaan, op
welke termijn en in welke omvang is uiteraard afhankelijk van natuurlijke processen. Gelet
op ervaringen in het verleden lijkt een omvang van 2000 tot 4000 ha. tot de mogelijkheden te
behoren.
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6.

Uitwerking van het beleid

6.1.

Voedselbehoefte vogels

Doelstelling van het beleid is om de in de jaren '80 gemiddeld aanwezige vogelpopulatie op
lange termijn in stand te houden. Dit houdt in dat de visserij in schaarse jaren zodanige beperkingen opgelegd worden dat in het licht van deze doelstelling geen significante effecten
optreden.
6.1.1. Waddenzee
In 1993 is op basis van een aantal modelberekeningen besloten om bij een kokkelbestand
dat kleiner is dan 12,6 min kg kokkelvlees of een mosselbestand dat kleiner is dan 4,2 min
kg mosselvlees beperkingen aan de visserij op te leggen. Bij een lager bestand dan 7,6 min.
kg. kokkels respectievelijk 2,5 min kg. mosselen wordt de visserij beëindigd. Over dit model
is uiteraard veel discussie mogelijk, bepalend is echter dat uit het evaluatierapport niet gebleken is dat de in de afgelopen periode gehanteerde grenzen geleid hebben tot significante
effecten van de visserij op de omvang van de vogelpopulatie. Om die reden zal ik de eerder
genoemde grenzen ook in de komende periode blijven hanteren.
Van verschillende kanten is er op gewezen dat niet alleen de aanwezigheid van mosselen en
kokkels als zodanig belangrijk is, maar ook het bestaan van mosselbanken die onder extreme weersomstandigheden een stabiele voedselbron kunnen zijn. Daarom heb ik voor de
komende periode vooral ingezet op het scheppen van optimale voorwaarden voor het ontstaan voor stabiele mosselbanken.
Mocht gedurende de tweede fase een onrustbarende daling van vogelpopulaties optreden,
dan zal ik uiteraard passende maatregelen nemen.
6.1.2. Oosterschelde
De situatie in de Oosterschelde wijkt sterk af van die in de Waddenzee. De afsluiting van de
Delta heeft, zo blijkt uit de rapportage "Veilig getij" uit 1991, ecologische gevolgen gehad die
van negatieve invloed zijn op de omvang van de kokkelbestanden en daarmee op de vogelstand, met name van scholeksters. Uit een aanvullende rapportage van Rijkswaterstaat blijkt
dat er sprake is van een reeks van kokkelarme jaren. Het in 1993 ontwikkelde model ter
berekening van de voedselbehoefte van de vogelpopulatie gaat uit van een natuurlijke afwisseling van schaarse en overvloedige jaren, waarbij rekening wordt gehouden met het feit
dat de vogelpopulatie in het dynamische systeem van de kustwateren op de lange termijn
geen significante effecten hoeft te ondervinden van een enkel schaars jaar.
De vooruitzichten in de Oosterschelde zijn ten aanzien van de fourageermogelijkheden niet
gunstig, gelet op de langzame doch gestage achteruitgang van het areaal platen en het vrijwel ontbreken van alternatieve voedselbronnen. Dit geeft aanleiding te veronderstellen dat
de huidige populatie scholeksters, in sommige winters aangevuld met scholeksters uit de
Waddenzee, een grotere voedselbehoefte heeft dan de Oosterschelde op kan leveren. In de
Oosterschelde zal dus een nieuw evenwicht moeten ontstaan tussen voedselvoorraad en
vogelstand. Wanneer dit evenwicht is bereikt en welke vogelstand hierbij hoort is thans niet
bekend. Er is dus sprake van een afwijkende situatie ten opzichte van de Waddenzee.
Daarom zal ik in de Oosterschelde een op de situatie aldaar toegespitst beleid voeren,
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waarbij wegens het ontbreken van (natuurlijke) mosselzaadval op de platen en van andere
alternatieve voedselbronnen voor scholeksters, de volledige voedselbehoefte in kokkels
wordt gereserveerd. Dit leidt er toe dat de visserij beëindigd of niet opengesteld wordt indien
op de platen minder dan 5 min kg kokkelvlees aanwezig is.
6.1.3. Westerschelde
Sinds enkele jaren is de kokkelvisserij in de Westerschelde gereguleerd. Aan het voedselreserveringsbeleid is uitvoering gegeven door het sluiten van een zevental gebieden. Er zijn
geen aanwijzingen dat deze wijze van voedselreservering onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Nog dit jaar wordt ook in de Westerschelde de mossel(zaad)visserij gereguleerd.
In principe gaat het in de overige kustwateren geldende beleid gelden. Mosselzaadvisserij
op de droogvallende platen kwam in het verleden niet voor en zal ook in de toekomst niet
worden toegestaan.
Gelet op het feit dat in de Westerschelde gedurende de tweede fase omvangrijke infrastructurele werken worden uitgevoerd (tunnel, verdieping vaargeul) en in afwachting van
nadere gegevens heb ik besloten om het beleid ongewijzigd voort te zetten.
6.1.4. Voordelta
Het beleid dat in de afgelopen jaren in de Voordelta is gevoerd wordt momenteel geëvalueerd. Om die reden acht ik het niet gewenst reeds nu uitspraken te doen over het komende
beleid. Wel kan worden geconstateerd dat onderzoek naar de omvang van schelpdiervoorkomens en de visserij daarop in relatie tot de betekenis van de Voordelta als fourageergebied voor steltlopers en de natuurlijke dynamiek van het gebied moet worden voortgezet.
Samenvattend zal in de 2e fase het beleid gericht zijn op:
• Het handhaven van het reserveringsbeleid in schaarse jaren en een versterkte inzet op
het herstel van stabiele mosselbanken in de Waddenzee;
• Het ophogen van de hoeveelheid schelpdieren die voor de vogels beschikbaar moet blijven in de Oosterschelde;
• Voortzetting van het bestaande beleid in de Westerschelde en de Voordelta.
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6.2.

Stabiele mosselbanken

Het beleid is er op gericht rechtstreekse schade van de mosselzaadvisserij aan stabiele
mosselbanken te voorkomen en mogelijk indirecte effecten van de kokkelvisserij op potentiële vestigingsplaatsen van mosselbanken te verminderen.
In de 2e fase zullen voorwaarden voor het ontstaan van 2000-4000 ha stabiele mosselbanken langs twee lijnen worden gecreëerd.
Enerzijds door gebieden te sluiten om ze te vrijwaren van visserij-invloed. De oppervlakte
van deze gebieden moet ruimte bieden voor het ontstaan van 2000 ha stabiele mosselbanken. Voor een deel kan deze 2000 ha verwacht worden in de permanent gesloten gebieden,
maar daarnaast is het nodig via de beheersplannen aanvullende kansrijke gebieden te sluiten.
Anderzijds zal in de rest van de Waddenzee de visserij zodanig plaatsvinden dat de vorming
van mosselbanken zo weinig mogelijk verstoring ondervindt en bestaande en zich ontwikkelende mosselbanken worden gevrijwaard van visserij.
6.2.1. Waddenzee:
• Het beleid om geen kokkelvisserij toe te staan op lokaties waar mosselzaad en zeegras is
aangetroffen, zoals nu vastgelegd in het beheersplan 1993-1998, moet worden gecontinueerd.
• Het beleid om mosselzaadvisserij op de platen zoveel mogelijk te vermijden zoals nu
vastgelegd in het beheersplan 1993-1998,moet worden gecontinueerd. Dit moet worden
aangevuld met een meer onderbouwde keuze van kansrijke gebieden die door de mosselzaadvisserij worden ontzien of zelfs helemaal niet zullen worden bevist.
• Met het oog op een mogelijke relatie tussen kokkelvisserij en het aanwezig zijn van de
vestigingsvoorwaarden voor mosselbanken zal op basis van bestaande kennis over het
voorkomen van stabiele mosselbanken een meer onderbouwde keuze van kansrijke gebieden bepalend zijn bij het vaststellen van de visplannen zodanig dat bepaalde gebieden
zullen worden ontzien of zelfs helemaal niet zullen worden bevist. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan het voorzorgsbeginsel.
Met het oog daarop zal het beleid als volgt nader worden ingevuld:
• Vergroting van het areaal ongestoorde gebieden in de Waddenzee. Naast de permanent
voor de visserij gesloten gebieden, zal de visserijsector in het kader van het beheersplan
additioneel ongestoorde gebieden aanwijzen. Bij de keuze hiervan speelt vooral de kansrijkheid van gebieden voor het ontstaan van stabiele mosselbanken en zeegrasveiden
een belangrijke rol.
• De onderzoeksinstituten IBN-DLO, RIVO-DLO en RWS-RIKZ hebben gezamenlijk een
wetenschappelijk advies opgesteld over de elementen die van belang zijn voor de kansrijkheid van vestiging van de genoemde biotopen. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande geografische en ecologische gegevens en de toegenomen kennis over zowel
natuurlijke ontwikkelingen als de daadwerkelijke visserijdruk. Er zijn kaarten gemaakt die
de kansrijkheid van verschillende gebieden weergeven in een glijdende schaal, waarbij
een hogere waardering betekent dat er een grotere kans is op het ontstaan van stabiele
mosselbanken. Deze kaarten hebben nog niet hun definitieve vorm. Voortschrijdend inzicht en de dynamiek van de Waddenzee kan tot periodieke aanpassing van de kaart leiden.
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• In 1993 is een aantal gebieden permanent gesloten voor de schelpdiervisserij. Deels zijn
deze gebieden gesloten met het oogmerk aaneengesloten ongestoorde gebieden in te
stellen, deels zijn deze gebieden ingesteld met het oogmerk ruimte te creëren voor de
ontwikkeling van stabiele mosselbanken. De begrenzing van enkele gebieden is zo gekozen dat de handhaafbaarheid met de toenmalige middelen gegarandeerd kon worden.
Aan de hand van de habitat-kaart zoals die door IBN/RIVO/RIKZ is opgesteld kan worden
geconcludeerd dat deze gebieden in het licht van de doelstelling herstel stabiele mosselbanken echter niet overal optimaal begrensd zijn. Met name het gebied Breehorn
(Noordwestelijk van Den Oever) omvat ook een stuk sublitoraal gebied, waar zich geen
mosselbanken zullen ontwikkelen maar dat voor de visserij van groot belang kan zijn. Het
gebruik van de black box op de vloot maakt het mogelijk om hier maatwerk toe te passen,
immers, handhaafbaarheid van de gebiedsgrenzen is met de black box gegarandeerd.
Maar ook elders zou met een grenscorrectie een win-win situatie voor natuur en visserij
bereikt kunnen worden.
Op dit moment acht ik het in ieder geval juist de volgende grenscorrectie toe passen:
• Een gedeelte van Breehorn wordt opengesteld voor de schelpdiervisserij;
• Een gedeelte droogvallend gebied ten zuiden van Schiermonnikoog wordt permanent gesloten met het oog op de ontwikkeling van stabiele mosselbanken.
6.2.2. Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta
De kansrijkheid op het ontstaan van stabiele mosselbanken en zeegrasvelden in deze wateren is als gevolg van natuurlijke factoren, laag. Een aanpassing van het zoneringsbeleid in
deze wateren wordt niet zinvol geacht. Volstaan kan worden met het reeds algemeen geldende beleid dat bestaande zeegrasvelden en mosselbanken niet worden bevist. Mosselzaadvisserij zal uitsluitend in het sublitorale deel van deze wateren plaatsvinden.
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7.

Beheersplan Schelpdiervisserij

Ik hecht grote waarde aan voortzetting van een beleid waarin de sector zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en in het belang van de levensvatbaarheid van de bedrijfstak flexibel
kan reageren op ontwikkelingen in de onvoorspelbare natuurlijke omstandigheden.
Op mijn verzoek heeft het Produktschap Vis, namens de schelpdiersector, voor de tweede
fase een nieuw Beheersplan Schelpdiervisserij opgesteld. Dit beheersplan is in concept gereed, besluitvorming door de Producentenorganisaties zal binnenkort plaatsvinden.
Ik heb de schelpdiersector verzocht om, rekening houdend met het wetenschappelijk advies,
door middel van het Beheersplan gebieden met een aanzienlijke potentie voor het ontstaan
van stabiele mosselbanken en zeegrasvelden, uit te sluiten van de kokkel- en mosselzaadvisserij. Hierbij teken ik aan dat de bestaande praktijk om aanwezige mosselbanken en zeegrasvelden niet te bevissen, zal worden voortgezet.
Voorts heb ik verzocht om in de niet- of minder kansrijke gebieden, rekening te houden met
de verschillen in kansrijkheid van die gebieden, de visserijdruk en de duurzame benutting
van de schelpdierbestanden door vogels en visserij.
Met de beheersplannen geven de mossel- en kokkelsector invulling aan de eigen verantwoordelijkheid voor een duurzame visserij. De positieve ervaring met de in de periode 19931998 geldende beheersplannen is aanleiding geweest om voor de komende periode enkele
belangrijke verbeteringen aan te brengen. In de eerste plaats zullen beide sectoren vastleggen dat de aanvoer tot een zeker niveau beperkt zal blijven, ook in rijke jaren. In de tweede
plaats zullen beide sectoren op basis van de habitatkaart die door het IBN en RIVO is opgesteld additionele gebieden onbevist laten met het oog op een vergroting van de kans op het
ontstaan van stabiele mosselbanken. Voor zeegras-habitats zal gebruik gemaakt worden
van de RIKZ-rapportage dienaangaande.
7.1.

Mosselsector

De mosselsector vist primair in het permanent onder water staande deel van de Waddenzee, het sublitoraal. Deze visserij was tot nu toe vrij. In het beheersplan zal worden vastgelegd dat de aanvoer van mosselzaad beperkt zal worden tot een driejaarsgemiddelde van
650.000 mosselton, hetgeen voldoende moet zijn voor een streefproductie van 1.000.000
mosselton. Voorts is nieuw dat de mosselsector zal vastleggen dat niet op de platen gevist
zal worden indien in het sublitoraal meer dan 400.000 mosselton visbaar is, een hoeveelheid
die nodig is om de continuïteit van de bedrijfstak te verzekeren. Mocht erop de platen gevist
worden dan zal 10% van de droogvallende platen die het meest kansrijk zijn voor het ontstaan van oude mosselbanken, niet worden opengesteld.
7.2.

Kokkelsector

De kokkelsector is enerzijds veel sterker dan de mosselsector afhankelijk van de visserij op
droogvallende platen. Anderzijds heeft de kokkelvisserij geen belang bij het vissen in gebieden waar mosselen liggen, zodat (potentiële) mosselbanken volledig voor de kokkelvisserij
blijven gesloten. Dit is reeds vastgelegd in het beheersplan 1993-1998. De rechtstreekse
schade van de kokkelvisserij aan mosselbanken is dus nihil. Onderzoekers zijn echter verdeeld over de vraag of de kokkelvisserij de ontstaansvoorwaarden voor mosselbanken aan
kan tasten, ook op plaatsen waar (nog) geen mosselen liggen. Jaarlijks bevist de kokkelvis03-03-99
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serij gemiddeld 3% van het oppervlakte aan droogvallende platen. In het beheersplan van de
kokkelsector is nu vastgelegd dat het "potentieel visgebied" ten opzichte van de periode
1993-1998 verder zal worden ingekrompen. De 2% droogvallende platen met de meeste
kans op het ontstaan van mosselbanken zullen onbevist worden gelaten. De 2-5% grens
wordt uitsluitend opengesteld indien in de overige wateren minder dan 3000 ton kokkelvlees
gevist kan worden. Deze hoeveelheid is noodzakelijk om de continuïteit van de bedrijfstak te
verzekeren. In samenhang met de reeds permanent gesloten gebieden moet dit naar het
oordeel van de kokkelsector voldoende kansen bieden om de streefwaarde van 2000-4000
ha mosselbanken te halen, aangenomen dat de natuurlijke omstandigheden dit mogelijk maken. In de jaarlijkse visplannen zal voorts een afweging worden gemaakt, afhankelijk van de
actuele kokkelvoorkomens en rekening houdend met de habitatkaart, welke gebieden feitelijk opengesteld worden.
Evenals de mosselsector zal ook de kokkelsector een bovengrens aan de aanvoer, ook in
rijke jaren, vaststellen. Deze bovengrens zal voor de kokkelvisserij in de Waddenzee 10.000
ton kokkelvlees bedragen en landelijk 12.000 ton.
Conclusie
Het Beheersplan sluit nauw aan bij de beleidsvisie die ik in dit document heb neergelegd.
Het biedt in het algemeen voldoende waarborgen voor een duurzame visserij met oog voor
de hoofddoelstellingen van de verschillende wateren. Op één punt echter beoordeel ik het
beheersplan als onvoldoende. Ik ben van mening dat, anders dan in het beheersplan kokkelvisserij staat omschreven, de komende jaren de 0-5% grens gevrijwaard moet blijven van
bevissing door de mechanische kokkelsector. De 0-2% grens in samenhang met 2-5% terughoudend bevissen geeft naar mijn oordeel onvoldoende waarborgen voor het bereiken
van de streefwaarde van 2000-4000 ha stabiele mosselbanken. Op basis van dit standpunt
zal ik de benodigde vergunningen dan ook afgeven.
7.3.

Handkokkelvisserij

Het beleid voor de handkokkelvisserij blijft in principe ongewijzigd. Beperkingen voortvloeiend uit de voedselreservering voor vogels gelden onverkort. In de gebieden die zijn aangewezen als natuurmonument zal de handkokkelvisserij worden uitgeoefend op basis van een
uit het Beheersplan Schelpdieren voortvloeiend visplan. De mechanische en handkokkelsector wordt verzocht om de bestaande praktijk te continueren om afspraken te maken over
gescheiden visgebieden, welke worden opgenomen in de visplannen. Indien dit niet tot een
bevredigende oplossing leidt, zal ik hierin zelf mijn koers bepalen.
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8.

Overige maatregelen

8.1.

Visserij op nieuwe soorten

De visserij op nieuwe schelpdiersoorten, zoals Strandschelp (Spisuia spp.), Nonnetje
(Macoma balthica L,1758), Zwaardschede en Mesheft (Ensis spp.) zal, gelet op de extra
bodemverstoring die dit met zich meebrengt, in de kustwateren niet worden toegestaan. In
de Visserijzone is vanaf medio 1999 een vergunning vereist voor het gebruik van vistuigen
die geschikt zijn voor het vissen op de genoemde soorten. Een vergunning wordt slechts
verleend indien het bestandsbelang van de betreffende soort zulks toelaat en vooralsnog
uitsluitend aan degenen die kunnen aantonen dat zij voor 1 januari 1999 reeds bedrijfsmatig
de visserij op Spisuia en/of Ensis uitoefenden.
In de loop van de tweede fase zal de reeds in gang gezette wijziging van de Visserijwet worden afgerond en in werking treden. Dan zal aan de besluitvorming om vergunningen voor
deze visserij te verlenen tevens rekening worden gehouden met de belangen van de natuurbescherming.
8.2.

Ontwikkeling zeegrasvelden, stabiele mosselbanken, kokkelbanken

Het voornemen tot aanvullende maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van zeegrasvelden, stabiele mosselbanken of kokkelbanken is in algemene zin positief ontvangen.
Hierbij denk ik aan het bevorderen van de natuurontwikkeling, zoals het uitzaaien van mosselzaad in kansrijke gebieden als natuurlijke mosselzaadval in die gebieden uitblijft, of als de
spontane ontwikkeling van genoemde biotopen te langzaam gaat.
Met name vanuit de bestuurlijke invalshoek wordt echter gewezen op het spanningsveld met
de algemene beleidskaders waarin de natuurlijke ontwikkeling van het Waddengebied centraal staat. Voordat ik een definitief besluit zal nemen, moet het afwegingskader van de
PKB-Waddenzee worden doorlopen. Mijn definitieve besluit zal ik mede baseren op een
wetenschappelijk advies, waarin vooral aandacht moet worden besteed aan de winst voor de
natuurlijke ontwikkeling van gewenste biotopen tegenover het gegeven dat deze ontwikkeling niet op natuurlijke wijze tot stand zou komen en de negatieve effecten van extra kokkelof mosseizaadvisserij.
8.3.

Monitoring

Voor de periode 1999-2003 wordt een aangepast monitorings- en evaluatieprogramma opgesteld. Aan de hand van dit programma zal in 2003 een besluit worden genomen over de
periode na 2003. Het monitoringsprogramma zal in ieder geval uitsluitsel moeten geven over
mogelijke schadelijke effecten van de kokkelvisserij op de platen, opdat in 2003 een definitief
besluit genomen kan worden over de toekomst van deze vorm van visserij. Eveneens zal ik
duidelijk toetsbare criteria formuleren waarop in 2003 een besluit over de omvang van de
schelpdiervisserij kan worden genomen. Bij het opstellen van het nieuwe monitoringsprogramma zal gebruik gemaakt worden van de ervaringen die in de periode 1993-1998 zijn
opgedaan.
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Tenslotte
Op basis van de maatregelen voortvloeiend uit het beleid voor de 2e fase en het beheersplan
schelpdiervisserij en met inachtneming van mijn standpunt over het beheersplan kokkelvisserij, kunnen naar mijn oordeel de benodigde vergunningen voor de visserij (zowel op basis
van de Visserijwet als de Natuurbeschermingswet) worden afgegeven.
Ik heb het beleidsbesluit en het Beheersplan Schelpdieren voor advies toegezonden aan de
Wadden Adviesraad. Hiermee is tevens aan belanghebbenden (waaronder de natuurorganisaties) de mogelijkheid geboden om een oordeel te geven.
Ik ga er van uit dat mogelijkheden om de duurzaamheid voor de langere termijn te vergroten
zoveel mogelijk worden benut. Voor mij staat het realiseren van een kustvisserijbeleid met
behoud van een groter areaal ongestoord gebied, en daarmee samenhangend het optimaliseren van kansen voor het herstel van het areaal aan bodemgebonden levensgemeenschappen, voorop.
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