Historie schelpdiervisserijbeleid en onderzoek
Auteur: Nathalie Steins (nathalie.steins@wur.nl)

Schelpdiervisserijbeleid

Onderzoek

1999
2003

Ontwikkeling
mechanische
kokkelvisserij en
(vanuit Zeeland)
mosselkweek in
de Waddenzee.

1950s

<1990
Geen regulering
m.u.v.
vergunningplicht
Visserijwet.

Massale sterfte
scholeksters en
eidereenden door
voedseltekort.
Droogvallende
mosselbanken
vrijwel verdwenen.

Visplan kokkelsector:
reductie vloot van
36 naar 22 schepen,
Oosterschelde,
geen visserij bij
zeegrasvelden,
black box aan boord.

1999

Aanscherping
beleid: additionele
sluitingen kansrijke
gebieden voor
mosselbanken
en uitbreiding
voedselreservering
naar sublitoraal.

1998

1990

Evaluatieonderzoek
EVA-I: vooral gericht
op ontwikkeling
schelpdierbestanden
en beschrijving
mosselbanken.
1993

1998

1991

Vrijwillige sluiting
droogvallende platen
oostelijk wad voor de
mosselzaadvisserij.

Sector stelt Beheerplan
Schelpdiervisserij
1999-2003 vast.

Tussentijdse evaluatie
beleid: herstel litorale
banken beneden
verwachting, voedselreservering vermindert
effecten op vogels,
co-management en
controle via black box
werken.
Beleidsbesluit Ruimte
voor een Zilte Oogst
(2005-2020):
verbod op mechanische
kokkelvisserij Waddenzee;
handhaving 26% sluiting
droogvallende platen;
einde voedselreservering
mosselen; sluiting gebieden
sublitoraal.

2001

2004

2005

Sectorvisie op duurzame
schelpdier- visserij en
-kweek: ODUS Uit de Schulp.

Kokkelarrest Europese
Hof bepaalt dat kokkelvisserij een plan of
project is en vergunningverlening op grond
van de Wet Natuurbescherming (Wnb)
jaarlijks moet worden
getoetst (Passende
Beoordeling).

2014

Raad van State uitspraak:
ook Wnb-vergunning
mosselzaadvisserij moet
via Passende Beoordeling.

2009

2008
PRODUS onderzoek
2006-2013: focus
op impact effecten
in het sublitoraal.

Verdelen mosselzaad tussen
vogels en vissers via Visplan
PO Mosselcultuur.

Sector stelt Beheerplan
Schelpdiervisserij 1993-98
vast.

2014
2021>

Adviezen van Commissie
Meijer en van Raad voor de
Wadden over toekomst
schelpdiersector Waddenzee.

Zelfregulering door
schelpdiersector in
overleg met overheid.

Visplan kokkelsector
uitgebreid met quotum
voor Waddenzee.

1992

Evaluatieonderzoek EVA-II:
sterke focus op effecten
mechanische kokkelvisserij.

1993

Structuurnota Zee- en
Kustvisserij. Kaders voor
de schelpdiervisserij:
(1) 26% sluiting
droogvallende platen, en
(2) 60% voedselreservering
voor vogels. Hierbinnen
sector zelf verantwoordelijk
voor behalen doelen.

2006
2013

2006

Raad van State:
vergunning voorjaarsvisserij van 2006 was
achteraf niet geldig.
Toekomst mosselcultuur
op losse schroeven.
Mosselkwekers starten
“De Groene Leugen”.

Ngo's starten Raad van
State procedure tegen
Wnb-vergunningaanvraag
mosselzaadvisserij.

2007

MEGMA onderzoek:
vergelijking ontwikkeling
gesloten sublitorale
gebieden met beviste
gebieden.

2015

2016
2021

Tussentijdse
evaluatie convenant
Sluiting van 40% van het
oppervlak van de zaad- en
halfwasbanken voor de
voorjaarsvisserij. Dit komt
overeen met 28% van
de totale zaadvisserij
(in hoeveelheid 40mln kg)
in het voorjaar en het najaar.

Sluiting van 20% van het
oppervlak van de zaad- en
halfwasbanken voor de
voorjaarsvisserij.

Mosselconvenant tussen
sector, Ngo's en overheid:
richting 2020 stapsgewijze
afbouw mosselzaadvisserij
in de Waddenzee ten
faveure van alternatieve
zaadwinning (MZI's) met
behoud economisch
rendabele sector.

2018

I.p.v. jaarlijkse
Wnb-vergunning een
meerjarenvergunning
(2015-2017) om zo de
administratieve lasten
voor alle betrokkenen
te verminderen

KOMPRO onderzoek:
gericht op onderzoek
t.b.v. Wnb-vergunningen;
rendementsverbetering;
en effecten kweek op natuur.

Onderzoek sociaaleconomische
draagkracht en impact
Mosselconvenant.

2019
Sluiting van 47.7% van
het oppervlak van de zaaden halfwasbanken voor de
voorjaarsvisserij.

35.7% van het gebied
waar mosselbanken kunnen
voorkomen, is gesloten.

2020

Herijking Mosselconvenant:
verdere stapsgewijze
afbouw zaadvisserij door
quotering; streven is
volledige afbouw per 2029.

Ngo's laten de Passende
Beoordelingvan 2006 auditen
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