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Samenvatting 

Op 3 oktober 2014 hebben de visserijvertegenwoordigers van de garnalenvissers, 

de natuurorganisaties, de noordelijke provincies en de rijksoverheid afspraken 

gemaakt over de transitie van de garnalenvisserij van de Waddenzee. De 

afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Transitie Garnalenvisserij en 

Natuurambitie Waddenzee, dat beter bekend staat als het VisWad-akkoord. 

Partijen streven in dit akkoord naar natuurherstel voor de Waddenzee met 

perspectief voor de garnalenvisserij. In die ambitie is een aantal stappen 

gerealiseerd, zoals technische aanpassingen aan het vistuig en een vrijwillige 

gebiedssluiting van 6.5%. De ambitie om per 2020 een halvering van de visserij-

impact van de garnalenvisserij op de Waddenzee te realiseren is echter nog niet 

binnen handbereik. De verdere opschaling van het areaal beschermd gebied en de 

daaraan gekoppelde beperking van de visserijcapaciteit die daarvoor nodig is, 

wordt getoetst aan de Europese staatssteunkaders. Dat traject kost helaas 

ruimschoots meer tijd dan voorzien. Er wordt aan een oplossing gewerkt. Of dat 

afdoende resultaat oplevert om de ambities per 2020 te realiseren, blijft vooralsnog 

ongewis.  

Afspraken VisWad 

In dit akkoord spreken partijen af dat ze streven naar een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de 

Waddenzee in combinatie met een duurzaam opererende garnalenvisserij. De gezamenlijke ambitie 

van de partijen is om voor 2020 te komen tot een halvering van de visserijimpact van de 

garnalenvisserij in de Waddenzee.  

De natuurlijke ontwikkeling van de Waddenzee krijgt daarbij een impuls door de vermindering van de 

bijvangst en de realisatie van ongestoorde gebieden. Een duurzaam opererende en daarbij rendabele 

garnalensector wordt ook bereikt door in te zetten op een vrijwillige reductie van de vlootomvang. Die 

reductie is voorzien via een tenderregeling die de opkoop van garnalenvisvergunningen in ruil voor de 

opschaling van het areaal beschermd gebied mogelijk maakt. De afspraken dragen bij aan het 

creëren van een gezond investeringsklimaat door het scheppen van duidelijkheid over de 

maatregelen voor de lange termijn. Afgesproken is om de controleerbaarheid van de naleving van de 

afspraken te borgen door invoering van een blackbox monitoringssysteem.  

De afspraken uit 2014 werden voorzien van een uitvoeringsprogramma, waar in meer detail de 

verschillende stappen zijn uitgewerkt. Het Viswad-convenant en het uitvoeringsprogramma zijn te 

downloaden via: https://rijkewaddenzee.nl/project/project-1/  

In het convenant is afgesproken dat er jaarlijks een voortgangsrapportage wordt opgesteld en dat de 

uitvoering, analoog aan / synchroon met (?)  de planning van Natura2000, periodiek wordt 

geëvalueerd. De jaarlijkse rapportage over de voortgang heeft plaatsgevonden via de jaarrapportages 

van het Programma naar een Rijke Waddenzee1. Een evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Deze 

is voorzien in de 2e helft van 2019. Voorliggende  uitgebreidere rapportage is specifiek opgesteld om 

de Provinciale Staten van de provincie Groningen te informeren 

                                                           

1 Zie: https://rijkewaddenzee.nl/?s=jaarverslag+prw 

https://rijkewaddenzee.nl/project/project-1/
https://rijkewaddenzee.nl/?s=jaarverslag+prw
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.Uitvoeringsorganisatie 

De uitvoering van de afspraken valt onder verantwoordelijkheid van de partijen die het Viswad-

convenant hebben getekend. De stuurgroep bestaat uit de bestuurlijke vertegenwoordigers van de 

ondertekende partijen en staat onder voorzitterschap van de gedeputeerde H. Staghouwer van de 

provincie Groningen. Deze stuurgroep komt ca. 3 keer per jaar bij een om de voortgang te bespreken 

en waar nodig besluiten te nemen over de verdere uitvoering. De stuurgroep wordt gevoed door een 

werkgroep met meer inhoudelijk georiënteerde leden. In deze werkgroep geven wordt de uitwerking 

van de ambities van het convenant en de afspraken in het uitvoeringsprogramma concreet 

vormgegeven in de vorm van voorstellen aan de stuurgroep. Het Programma voor een Rijke 

Waddenzee verzorgt het secretariaat van de stuurgroep en treedt op als voorzitter en trekker van de 

werkgroep.  

Overzicht bereikte resultaten in chronologische 

volgorde  

 Sinds de totstandkoming van het VisWad akkoord op 3 oktober 20142 zijn de volgende resultaten 

bereikt: 

 Eind 2014 hebben de visserij en natuurorganisaties een gezamenlijke waddenfondsaanvraag 

ingediend om de opkoop van garnalenvergunningen, sluiting van gebieden en actief natuurherstel 

mogelijk te maken. Deze aanvraag is vanwege staatssteunvragen  aangehouden. Sindsdien is aan 

een oplossing gewerkt voor deze problematiek. Via de Tenderregeling Garnalenvisserij (zie verder) is 

getracht een alternatieve aanpak uit te werken die wel voldoet aan de Europese staatssteunkaders.   

 Voor het uitwerken van maatregelen is ondermeer een klankbordgroep met actieve garnalenvissers 

ingesteld3. In deze groep worden voorstellen ontwikkeld die bijdragen aan de uitvoering van de 

VisWad-afspraken en die aansluiten op de praktijk van de garnalenvisserij.  

 Op 1 januari 2015 hebben de garnalenvissers in de Waddenzee, onder verwijzing naar de afspraken 

in het VisWad akkoord, een vergunning verkregen op grond van de Natuurbeschermingswet. Deze 

vergunning maakte de visserij mogelijk tot 1 januari 2017.  

 Sinds januari 2015 is op voorzet van de visserijsector een sluiting van 6,5% van het bevisbaar gebied 

voor de garnalenvissers van kracht om zo bij te dragen aan een ongestoorde ontwikkeling van 

bodembiotopen zoals schelpdierbanken en zeegras; 

 In 2015 heeft het Waddenfonds het voortouw van sector en natuurorganisaties overgenomen om te 

komen tot een regeling die de opkoop van vergunning en gekoppelde sluiting van gebieden mogelijk 

maakt. Sindsdien werkt het Waddenfonds samen met het ministerie van LNV aan de Tenderregeling 

Garnalenvisserij.  

 Een tweede verduurzamingmaatregel naast de sluitingen is het komen tot een halvering van de 

visserijimpact op het bodemleven en visbestanden in de Waddenzee via technische maatregelen.  

                                                           

2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2014/10/03/transitie-
garnalenvisserij-natuurambitie-rijke-waddenzee  
3 De klankbordgroep is ingesteld door de visserijbestuurders in de Stuurgroep VisWad en 
bestaat uit ca 10 actieve vissers..  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2014/10/03/transitie-garnalenvisserij-natuurambitie-rijke-waddenzee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2014/10/03/transitie-garnalenvisserij-natuurambitie-rijke-waddenzee


  

 
 
 

5 

 In 2016 hebben de partijen binnen het VisWad akkoord afgesproken aan de hand van welke 

indicatoren de halvering van de visserij-impact gaat worden vastgesteld4.  

 Op 17 november 2016 heeft een delegatie van waddenfonds, het ministerie van LNV en het 

ministerie van BZK een toelichting gegeven aan de Europese Commissie – DG MARE over de 

Tenderregeling Garnalenvisserij. Dat betrof de start van de prenotificatie van de regeling. Deze 

toelichting en de achterliggende documenten hebben begin 2017 geleid tot aanvullende vragen van 

DG MARE. 

 Sinds 1 januari 2017 vissen de garnalenvissers, onder verwijzing naar de afspraken VisWad, op 

basis van een Wet Natuurbescherming Vergunning. Deze vergunning is geldig tot en met 2022 en 

zorgt daarmee voor continuïteit in de bedrijfsvoering van de garnalenvisserij.   

 Sinds 1 januari 2017 zijn alle garnalenschepen voorzien van een blackbox systeem.  Ook is in 2017 

een deel van de afspraken uit het uitvoeringsprogramma en de geselecteerde indicatoren concreter 

uitgewerkt in het Verduurzamingsplan Garnalenvisserij (zie bijlage). Dit plan is van toepassing op alle 

garnalenvissers in alle Natura2000 gebieden in Nederland. Het directe gevolg van de implementatie 

van dit plan is dat de vissers met een grotere maaswijdte vissen (van 16 naar 20 mm), een maximum 

gewicht van het vistuig hanteren (4000 ipv 5000 kg) en een beperking van het maximum aantal 

visuren kennen (4800 ipv 5616). Het plan kent verdergaande ambities die in de komende jaren als 

onderdeel van de afspraken worden doorgevoerd.   

 Sinds de herijking van de afspraken voor de garnalenvisserij in de Noordzeekustzone5 (VIBEG2.0) is 

er sprake van een gecombineerde werkgroep Viswad/VIBEG waarin de afspraken voor de 

Waddenzee en de Noordzeekustzone in gezamenlijk worden besproken en waar mogelijk uitgevoerd.   

 Ter onderbouwing van de Tenderregeling Garnalenvisserij en om aan een aantal vragen van de EC 

tegemoet te komen, zijn de partijen van het VisWad akkoord in 2017 tot nieuwe afspraken gekomen 

over de systematiek van de beoogde gebiedssluiting Waddenzee.  

 In 2017 is ook gewerkt aan de kennisagenda. Welke kennis is nodig om de beoogde transitie door te 

voeren en hoe meten we de effecten van de getroffen en beoogde maatregelen? In december heeft 

hierover, op initiatief van het visserijbedrijfsleven, een brede bijeenkomst plaatsgevonden. In 2018 

wordt, mede onder leiding van het ministerie van LNV, verder gebouwd aan het Kennis- & 

Innovatieprogramma Garnalenvisserij.  

 In het voorjaar van 2018 heeft het ministerie van BZK mede namens het waddenfonds en het 

ministerie van LNV de beantwoording van de vragen inzake staatssteun aan de DG MARE 

aangeboden. Men zet er op in om nog dit jaar een reactie van de Europese Commissie over de 

toepassing van de Tenderregeling binnen Europese staatssteunkaders te ontvangen.  

 Zeer recent heeft het Waddenfonds een onderzoek naar verbetering van de selectiviteit in de 

Waddenvisserij gehonoreerd. Als onderdeel van de reductie van de bijvangst wordt dat als een 

belangrijke bijdrage beschouwd. 

 

Analyse 

Al 4 jaar lang vormt het Viswad akkoord het gremium waarbinnen de partijen gezamenlijk werken aan 

de transitie van de garnalenvisserij en de natuurambities voor de Waddenzee. Er is veel bereikt, maar 

een belangrijke pijler van het akkoord, de Tenderregeling garnalenvisserij en gekoppelde 

                                                           

4 https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/08/VISWAD-adviesdocument-

ILVO_.pdf 

5 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/06/09/noordzeekustvisserijakkoord  

https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/08/VISWAD-adviesdocument-ILVO_.pdf
https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/08/VISWAD-adviesdocument-ILVO_.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/06/09/noordzeekustvisserijakkoord
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bescherming van het bodemleven en terugdringen van de visserij-impact, is nog niet operationeel als 

gevolg van bestuurlijk/juridische belemmering door de Brusselse staatssteunverordening (EU).  

Ook in de toepassing van de blackbox is nog een aantal problemen op te lossen.  Een deel van de 

geplaatste systemen van het merk Alphatron functioneert niet naar behoren. Het is voor de vissers 

niet altijd zichtbaar of een systeem al dan niet goed werkt en zijn daardoor soms onbedoeld in 

overtreding. Daar komt bij dat de controle en handhaving tussen NVWA en de visserijsectoren nog 

niet goed zijn geregeld, waardoor de blackbox nu slechts beperkt als controle mechanisme kan 

worden ingezet. Partijen zetten zich volop in om deze situatie snel uit de wereld te helpen.  

De trage voortgang van deze zaken stelt het geduld van de deelnemende partijen en in het bijzonder 

van de natuurorganisaties, op de proef. Betrokken partijen realiseren echter ook dat de oorzaken van 

het moeizame verloop voor een belangrijk deel  buiten de reikwijdte liggen van betrokkenen in het 

Bestuurlijk Overleg en de projectgroep. Mede daarom blijven de partijen het akkoord steunen, maar 

constateren ook dat resultaten niet mogen uitblijven. Dit betreft met name de reductie van het aantal 

vergunningen en uitbreiding beschermde gebieden. De tijd om dat te realiseren wordt met 2020 in het 

vizier wel krap, maar wordt nog steeds als haalbaar beschouwd.  

 

Samenhang met andere trajecten 

Zowel de uitvoering van het Mosselconvenant als de aanleg van de Vismigratierivier leidt tot een 

verdere inperking van het visgebied voor de garnalenvisserij. De Tenderregeling garnalenvisserij zou 

er ook in voorzien dat de gevolgen van deze ingrepen voor de garnalensector konden worden 

opgevangen. Nu de tenderregeling nog op zich laat wachten komen beide trajecten mogelijk in de 

knel. Er wordt met de partijen vinger aan de pols gehouden en waar knelpunten optreden wordt 

gezocht naar een passende oplossing.  

Het VIBEG2.0 akkoord dat reeds is genoemd kent veel samenhang en overlap met het VisWad 

akkoord. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk synergie te bereiken, zonder dat de knelpunten 

in het ene akkoord het andere akkoord in de weg gaan staan.  

 

Het vervolg  

Een fiat vanuit Brussel op de Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee zou de uitvoering en 

realisatie van de afspraken VisWad sterk bespoedigen. Er wordt door de ministeries van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit en Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in afstemming met het 

Waddenfonds actief contact onderhouden met DG-Mare, om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te 

verkrijgen over de Tenderregeling garnalenvisserij.  

De VisWad partijen werken in werkgroep- en stuurgroepverband aan de andere onderdelen van de 

afspraken zoals technische verbeteringen, het verduurzamingsplan en het onderzoeks- en 

monitoringsprogramma. Daarmee wordt in ieder geval een deel van de beoogde natuurwinst bereikt. 

De ambitie om een halvering van de visserij-impact per 2020 te bereiken staat nog steeds. Partijen 

bereiden zich er daarbij wel op voor dat, mocht het groene licht uit Brussel onverhoopt uitblijven, deze 

ambitie wellicht via alternatieve wegen bereikt zal moeten worden en verkennen daartoe de 

mogelijkheden.  
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1. Inleiding: 
In 2013 heeft de garnalenvisserij het voortouw genomen om haar visserij verder te verduurzamen en 
daar concrete afspraken over te maken in convenant-verband (VISWAD). 

Naast het sluiten van gebieden en uitkoop van (GK-)vergunningen zijn ook afspraken gemaakt om tot 
een halvering van de garnalenvisserij-impact te komen. 

In zowel het nieuwe VIBEG akkoord (2.0)* als in het VISWAD convenant (getekend oktober 2014) is een 
halvering afgesproken van de garnalenvisserij-impact in de nog open NB wetgebieden. 

In VISWAD als volgt: 

‘De gezamenlijke ambitie is om voor 2020 te komen tot een halvering van de visserij-impact van de 
garnalenvisserij in de Waddenzee: 

Een duurzaam opererende en rendabele garnalensector te ontwikkelen, waarvan de activiteiten passen 
binnen de doelstellingen van Natura 2000 en een gezonder en veerkrachtige Waddenzee, door in te 
zetten op: 

- Een reductie van de vlootomvang via een vrijwillige transitie en stimulering van nieuwe 
bedrijfsactiviteiten in de regio …..: 

- Een aantrekkelijk sociaal economisch perspectief voor de blijvende vissers: 
- Het creëren van een gezond investeringsklimaat door het scheppen van maatregelen voor de 

lange termijn; 
- De toepassing van best beschikbare technieken; 

Controleerbaarheid van naleving middels een blackbox monitoringssyteem, in eerste instantie gericht op 
plaatsbepaling en daarna op motorvermogen, ….’ 

(Uit: ‘Transitie Garnalenvisserij en Natuurambitie Rijke Waddenzee’ September 2014) 

 

 

In het nieuwe VIBEG akkoord (2.0)* zijn Natuurorganisaties en Visserijvertegenwoordigers overeen 
gekomen dat Zone 2 gebied (verboden voor bodem beroerende visserij) open blijft voor 
garnalenvisserij op voorwaarde dat de garnalenvisserij een resultaatverplichting aangaat om tot een 
halvering van de impact te komen in de nog open NB wetgebieden. 

Daar het VIBEG 2.0 akkoord* nog niet officieel is getekend op moment van dit schrijven kunnen we 
hieruit (nog) geen citaat toevoegen aan dit document. 

*Het VIBEG 2.0 akkoord betreft de Noordzeevisserij in beschermde kustgebieden. De naam van dit 
nieuwe akkoord is nog niet bekend maar noemen we VIBEG 2.0 in dit plan. 

 

 

November, 2016 
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2. Samenvatting: 
Het verduurzamingsplan garnalenvisserij gaat in op de startsituatie (T0) van de garnalenvisserij in de NB 
wetgebieden (Natura 2000) en geeft een opsomming van (nu bekende) uitdagingen die we samen met 
de convenantpartners tegenkomen tijdens de looptijd van de convenant-afspraken (2026) en geeft de 
route aan van de garnalenvisserij naar een halvering van de impact door de garnalenvisserij in de NB 
wetgebieden. 

Deze -halvering van de impact- verplichting wordt via deze route succesvol voldaan uiterlijk 1 januari 
2020. 

Omdat gedurende de afgelopen jaren is gebleken dat de definitie en invulling van deze ‘halvering van 
de impact’ (50% impactreductie) niet wetenschappelijk te onderbouwen is, is gekozen voor de 
benaming ‘verduurzamingsplan’ in samenspraak met de convenant-partners. Dit gehele pakket van 
Verduurzamingsmaatregelen wordt gezien als de afgesproken impactreductie. 
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3. Doelstelling van de impactreductie garnalenvisserij: 
Doelstelling van deze impactreductie is te verdelen in een ecologisch onderdeel en een sociaal 
economisch onderdeel. 

Allereerst het ecologische onderdeel: 

 

In grootheden gaat het hier om duurzaamheidselementen als bijvangst, zeebodemintegriteit en 
bescherming van andere specifieke N2000 doelsoorten (o.a. vogels en mosselbanken). 

Vastgesteld binnen VIBEG zijn een aantal duurzaamheidsparameters die tevens kunnen worden 
gehanteerd voor invulling bij de gemaakte VISWAD afspraken. 

 

Parameters Waddenzee NZKZ Vlakte vd Raan, 
ea 

 (VISWAD) (VIBEG) (VIBEG) 

Bevist oppervlak bruto X X X 

Bevist oppervlak netto X X X 

Zeebodemintegriteit X X X 

Aantal GK-vergunningen X X X 

Aantal GV-vergunningen  X X 

Bijvangst niet-humane consumptie garnaal 
(levend) 

X X X 

Bijvangst overige soorten X X X 

Overleving bijvangst X X X 

Aanvoer ziftsel (niet-humane cons. Garnaal) X X X 

Percentage gesloten gebied X X X 

LPUE X X X 

Andere N2000 doelsoorten: o.a. vogels X X X 

 Tabel met parameters en koppeling NB 
wetgebieden 

 

4. Het ecologisch doel: 
1- Een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de Waddenzee en de realisatie van een Rijke 

Waddenzee in 2026 (VISWAD 2014) 
2- Het realiseren van de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000 gebieden in de 

Nederlandse Kustzone (VIBEG 2.0) 
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Het sociaal economische onderdeel: 

 

In grootheden gaat het hier om elementen als veiligheid, dierenwelzijn, verloning, Rentabiliteit, Visserij-
inspanning en financiële stabiliteit. 

 

In 2016 heeft het ILVO een adviesdocument hierover uitgebracht waarbij zij ervaring hebben opgedaan 
in België met het VALDUVIS-project, waar met behulp van 11 indicatoren de duurzaamheid van de 
vaartuigen van de Vlaamse visserijsector geëvalueerd kan worden (Allegaert et al., 2015, 2016). Vijf van 
deze indicatoren zijn ecologisch, 3 indicatoren zijn sociaal en 3 indicatoren zijn economisch: 

 

Indicatoren VALDUVIS 

 

Visbestand Seizoen Bodemimpact Brandstof 

Inspanningen Duurzame Visserij 

 

Veiligheid 

 

Dierenwelzijn Verloning 

 

Rentabiliteit 

Efficientie visserij-inspanning Financiele stabiliteit 

 

Binnen dit verduurzamingsplan zijn voor de betrokken visserijbedrijven zeker ook de sociaal 
economische aspecten van belang. Het zal in de toekomst van toegevoegde waarde zijn indien het 
complete pakket aan indicatoren inzichtelijk kan worden gemaakt. 

 

5. Het sociaal economisch doel: 
 

1- Een duurzaam opererende en rendabele garnalensector ontwikkelen (VISWAD 
2014) 
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2- Een gunstig perspectief voor beroeps- en sportvisserij laten blijven bestaan 
(VIBEG 2.0) 



VERDUURZAMINGSPLAN GARNALENVISSERIJ 

 
 

Uitdagingen voor de garnalenvisserij: 

Bij het opstellen van dit plan zijn de door de vissers diverse (technische) mogelijkheden opgenomen 
waarbij ook duidelijk is geworden voor de visserij welke uitdagingen er nog liggen voor de 
garnalensector samen met de convenantpartners: 

- De internationale positie van Nederlandse wateren 
- Mededingingswetten in Nederland en Europa 
- Verschillende visgebieden vragen om verschillende maatregelen 
- De niet-aanwezige ring om garnalenvergunningen in Europese buurlanden (Zie ook bijlage 2) 
- De internationale marktinvloeden 
- Daar de garnalenvissers ook vissen in niet NB wetgebieden hebben deze maatregelen een 

groter bereik dan alleen de voornoemde gebieden. 
- Het is niet-inzichtelijk welke sociaal economische gevolgen dit maatregelenpakket heeft op de 

visserijbedrijven en daarmee de regio. Iedere maatregel die wordt genomen heeft gevolgen 
voor de inkomsten van het visserijbedrijf maar of dat juist is en in welke mate blijft 
onduidelijk. 

- Het sluiten van gebieden in de Waddenzee benadeelt alleen GK vergunninghouders 
- Het sluiten van gebieden in de NZKZ en de Vlakte van de Raan e.a. benadeelt zowel de GV als 

de GK vergunninghouders. Uiteindelijk voelen de 89 GK vergunninghouders zich dubbel 
benadeeld. 

- Freeriders (niet PO leden) en de uitvoering van een Algemeen Verbindende Verklaring (AVV) 
door de overheid. 

 

Daarnaast zijn we voorlopig alleen uitgegaan van de reeds gemaakte afspraken in VISWAD 2014 en 
VIBEG 2.0. Gedurende de looptijd van deze afspraken zullen verdere stappen worden genomen door de 
sector inzake uitkoop en gebiedssluiting. Deze maatregelen zijn van invloed op de impactreductie maar 
tellen pas mee bij uitvoering. 

Ons is gebleken dat er bij het invullen van mogelijkheden voor het reduceren van de impact er tevens 
een innovatie-agenda moet worden opgesteld die ruimte moet krijgen om verder ontwikkeld te 
worden. 

Hiervoor zijn ook diverse fondsen nodig en daar waar mogelijk zal de garnalenvisserij hiervoor vragen 
aan de convenant-partners samen op te trekken richting Waddenfonds, EFMZV, en andere fondsen om 
ook voor de nog langere termijn verder te gaan met het ontwikkelen van een duurzaam opererende en 
rendabele garnalenvisserij. 

Gedurende het voorjaar van 2017 zal de innovatie-agenda vorm krijgen. 
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6. De beoogde impactreductie in 2020: 
 

Van startsituatie (T0) naar halvering visserijimpact* van de garnalenvisserij in de NB wetgebieden (en 
daarbuiten) in 2020: 

 

 

 

MAATREGELEN Ecologische parameters in drie 
grootheden 

 ZEEBODEM BIJVANGST DOELSOORTE
N 

    

Gesloten gebieden in VISWAD X X X 

Nog te sluiten Borkumer stenen X X X 

Gesloten gebieden in VIBEG X X X 

Dynamische zones gesloten in VISWAD X X X 

Dynamische zone te sluiten vanuit VIBEG X X X 

    

Uitkoopregeling GK vergunningen (20-30%) X X X 

Uitkoopregeling GV vergunningen X X X 

    

Blackbox met plaatsbepaling en activiteit X X X 

Blackbox met motorvermogen X X X 

    

Beperking in vistijd van 5616 naar 4800 uur p.j. X X X 

Beperking van gewicht vistuig naar 3800 kg X X X 

    

Maaswijdte in de kuil van 16 naar 20 mm X X X 

Maaswijdte in de kuil van 20 naar 22 mm X X X 

    

Zeeflap verplichting  X X 

Zeeflap max maaswijdte van 70 naar 60 mm  X X 
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Spoelsorteertrommel naar min. 6 mm  X X 

Innovatie voor klossenpezen en sloffen X X X 

Innovatie voor visnetten (ontwerp en uitvoering) X X X 

Innovatie voor koelen en spoelen gekookte garn  X X 

    

BEHAALDE IMPACTREDUCTIE 1-1-2020 Als 
afgesproke
n 

Als 
afgesproke
n 

Als 
afgesproken 
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7. OVERZICHT TECHNISCHE MAATREGELEN VOOR DE PRAKTIJK 
 

 

 

 

 

 

 

MAATREGEL INGANGSDATUM 

  

Beperking in tijd op zee naar 4800 uur p.j. Per direct 

Beperking gewicht vistuig naar 4000 kg totaal Per direct 

Ruimere maaswijdte naar 22 mm ( tussen de knopen) Per direct 

Blackbox met plaatsbepaling en activiteit 1 januari 2017 

Brievenbus Waddenzee juni, juli en aug. (hoort bij innovatie) 1 januari 2017 

Uitkoopregeling voor GK en GV vergunningen in 2017 

  

Zeefwijdte spoelsorteertrommel min 6 mm 1 januari 2018 

Beperking gewicht vistuig naar 3800 kg totaal 1 januari 2018 

Zeeflap maaswijdte naar maximaal 60 mm 1 januari 2018 

Onder voorwaarde* naar maaswijdte 24 mm 1 mei 2018* 

  

Innovatie voor klossenpezen en sloffen resultaat 1 januari 2019 

Innovatie voor visnetten (ontwerp en uitvoering) resultaat 1 januari 2019 

Spoelen en koelen gekookte garnalen zonder 'verlies' resultaat 1 januari 2019 

  

Blackbox met meting motorvermogen 1 januari 2020 (uiterlijk) 

Onder voorwaarde* naar maaswijdte 26 mm 1 mei 2020* 
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CONTROLE EN MONITORING: 

 

 

Blackbox: 

 

De blackbox plaatsbepaling en vissen / varen is verplicht voor alle GK en GV vergunninghouders miv 1 
januari 2017. Controle en handhaving zal privaatrechtelijk (alle Nederlandse PO’s) plaatsvinden met een 
extra publiek toezicht door de NVWA. Deze NVWA zal tevens toezicht houden op de zogeheten Free-
riders (niet PO-leden). Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij naar de aanvraag NB 
wetvergunning van 2016 en het bijgevoegde Procesmodel controle en handhaving blackbox 
garnalenvisserij in bijlage 1. 

Een nieuwe uitdaging volgt wanneer ook het motorvermogen kan worden gemeten door de blackbox. 

 

 

8. MSC Managementplan: 
 

Vanuit het MSC managementplan loopt er momenteel een controle en sanctiesysteem waarbij de VMS 
en logboek gegevens worden gebruikt ter controle van o.a. de vistijd. Dit kan na implementatie van de 
blackbox worden aangevuld met de blackbox gegevens. 

Dit MSC managementplan volstaat ook bij het controleren van het gewicht van het vistuig (totaal) en de 
verplichte maaswijdte (voor MSC) van 22 mm. 

De controle voor de zeeflap waarbij de maaswijdte van 70 naar 60 mm gaat geldt in eerste instantie 
alleen voor de Nederlandse vissers. Controle hierop dient georganiseerd te worden, of de verplichting 
ook overeenkomen met Duitse en Deense vissers binnen MSC. 

De controle van de zeefwijdte van de spoelsorteertrommel kan ook liggen bij ditzelfde controle en 
sanctiesysteem van het MSC managementplan. Het is goed en tevens onze ambitie wanneer deze 
verplichting Europees breed (met Duitsland en Denemarken) wordt gedragen





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


