Bijlage 4 behorend bij het Wnb-vergunningbesluit met kenmerk
DGAN-NB/1804015; meerjarig vergunde mosselzaadvisserijen Waddenzee

HET MELDINGSSYSTEEM
Een individuele kweker meldt de in onderstaand kader genoemde gegevens minimaal één
werkdag voordat deze verplaatsingen zullen plaatsvinden, per e-mail of per WhatsApp, bij
de P.O. Mosselcultuur wanneer hij van plan is om mosselen van percelen of MZI’s in de
Waddenzee naar een locatie buiten de Waddenzee te verplaatsen (af te voeren).
Voor wat betreft mosselstromen naar de Waddenzee toe (zuid-noord transporten en eventuele
andere importen naar de Waddenzee) geldt een eigenstandige meldingssystematiek welke in
de betreffende Wnb-wet vergunning is vastgelegd (‘zuid-noord mosseltransporten’) c.q.
vastgelegd zal gaan worden.
De gegevens rondom de oogst uit de Waddenzee-MZI’s worden per 15 november van het
betreffende jaar, bekend via de opgaveformulieren aan mijn ministerie (t.a.v. de Directie
Agroketens en Dierenwelzijn).
De gegevens rondom de vangsten binnen de voor- en najaarsmosselzaadvisserijen worden
tijdens deze visserijen momentaan bepaald. Deze bovengenoemde drie ‘aan- en afstromen’
behoeven derhalve niet volgens het onderhavige meldingssysteem gemeld te worden. Het
gaat in deze onderhavige meldingssystematiek dus enkel om de afvoer van mosselbestand
vanaf de Waddenzee-percelen en mosselbestand rechtstreeks vanaf een Waddenzee-MZI naar
een locatie buiten het Natura 2000-gebied Waddenzee.

a. de voorgenomen transporten inclusief opgaaf van plaats van herkomst en
bestemming
b. het moment van vertrek en de te volgen vaarroute
c.

het registratiekenmerk van het/de in te zetten vaartuig(en) per transport

d. een inschatting van de te verplaatsen bruto en netto hoeveelheden per transport
(in mosselton) onder aftrek van de door de kweker ingeschatte hoeveelheid slib,
tarra etc.
e. een aanduiding van classificatie van de te verplaatsen mosselen: ‘mosselzaad’,
‘halfwasmosselen’, ‘consumptiemosselen’ of ‘gemengd bestand, grotendeels
zaad/halfwas/consumptie’ (aanduiding wat van toepassing is);
f.

een nadere aanduiding van de herkomst van de te transporteren mosselen
(perceelnummer danwel het locatienummer van de betreffende MZI)

De e-mail of het WhatsApp-bericht met bovenstaande gegevens dient verzonden te worden
naar:

info@pomossel.nl
WhatsApp: 06-22643452
Ingeval een melding niet per e-mail of WhatsApp-bericht verzonden kan worden, kan zij op
een andere wijze schriftelijk traceerbaar, ingezonden worden aan de P.O. Mosselcultuur. Zulks
uiteraard ook minimaal één werkdag voordat de transporten zullen plaatsvinden.
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De P.O. Mosselcultuur genereert uit deze meldingen, week- en maandoverzichten met hierin
opgave (per vaartuig/vergunninghouder) van de geschatte bruto verplaatste hoeveelheid,
herkomst van de lading alsmede aanduiding van classificatie (zaad, halfwas, consumptie of
gemengd) van elk afzonderlijk transport.
De LNV Waddenunit ontvangt vanuit de P.O. Mosselcultuur (welke zoals hierboven benoemd,
de administratie van elk van de meldingen beheert en actualiseert) een wekelijks en
maandelijks overzicht. Gegevens van de mosselveiling worden door de P.O. Mosselcultuur
traceerbaar in deze overzichten verwerkt.
Deze overzichten worden, uiterlijk elke dinsdag vóór 12:00 uur volgend op de week waarop de
weekgegevens betrekking hebben, door de P.O. Mosselcultuur per email verzonden aan de
Waddenunit (N&B_Waddenunit@minez.nl). De maandelijkse overzichten worden zo spoedig
mogelijk na het genereren ervan, eveneens naar de Waddenunit (zie voorgaande e-mailadres)
gemaild.
Steekproefsgewijze controle
Op verzoek (telefonisch of per e-mail) van de Waddenunit verstrekt de P.O. Mosselcultuur,
desgevraagd, digitaal en onmiddellijk de relevante gegevens van binnengekomen meldingen
ten behoeve van het toezicht van de Waddenunit op de verplaatsingen ten tijde van hun
uitvoering.
Een bij de P.O. Mosselcultuur binnengekomen melding kan aanleiding geven tot een
steekproefsgewijze controle door een medewerker van de Waddenunit. Hierbij zal het volume
van de lading worden bepaald, waarna – uitgaande van een soortgelijk gewicht van 700 kg.
per kubieke meter- het gewicht van de lading wordt vastgesteld (in mosseltonnen).
Ten behoeve van het kunnen uitmeten bij een dergelijke controle dient de kweker de lading
aan te bieden zoals gebruikelijk tijdens de voor- en najaarsmosselzaadvisserijen en conform
het Visplan (d.w.z.: vlakke lading, tussenruim open, steekijzer gereed etc.).
De betreffende kweker en medewerkers dienen de controleurs de gelegenheid te bieden veilig
aan boord te kunnen komen en veilig het schip weer te verlaten.
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