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Geachte

Uw kenmerk

Op basis van uw aanvraag van 5 december 2016 ten behoeve van
Aquamossel/Barbé-groep, Delta Mossel B.V., Mosselhandel Prins & Dingemanse
B.V., Krijn Verwijs Yerseke B.V., Triton Yerseke B.V., Mosselhandel Vette &
Verhaart B.V. en Roem van Yerseke B.V. van een vergunning op grond van artikel
2.7, lid 2, Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleen ik hierbij vergunning
voor het verwateren van uit de Ierse gebieden Bantry Bay, Dunmanus Bay,
Kenmare River, Connemara, Mulroy Bay en Castlemaine Harbour geïmporteerde
mosselen op de verwaterpercelen in het Natura-2000 gebied Oosterschelde.
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Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag en de relevante wet- en
regelgeving alsmede het van toepassing zijnde beleid verwijs ik naar de bijlage bij
dit besluit. In dezelfde bijlage treft u voorts mijn inhoudelijke overwegingen die
aan dit besluit ten grondslag liggen aan. De aanvraag en de bijlagen maken
onderdeel uit van dit besluit.
Voorschriften en beperkingen

=

Ter bescherming van de in het Natura 2000-gebied Oosterschelde aanwezige
beschermde natuurwaarden, verbind ik aan deze vergunning de volgende
voorschriften en beperkingen.
Algemeen
1. Deze vergunning staat op naam van de Vereniging van Importeurs van
Schelpdieren (hierna vergunninghouder) en kan uitsluitend worden gebruikt
door de navolgende bedrijven: Aquamossel/Barbé-groep, Delta Mossel B.V.,
Mosselhandel Prins & Dingemanse B.V., Krijn Verwijs Yerseke B.V., Triton
Yerseke B.V., Mosselhandel Vette & Verhaart B,V. en Roem van Yerseke B.V.
(of de rechtsopvolgers daarvan>.
2. Deze vergunning wordt uitsluitend gebruikt door (medewerkers van) de in
voorschrift 1 genoemde bedrijven of door aantoonbaar in opdracht van deze
Pagina 1 ver, 6

4—

Drectoraat-generaaI Agro en
Natuur
Directie Natuur en Bodivers,tei:

DGAN44B / 17026540

bedrijven handelende (rechts)personen. De vergunninghouder en de in
voorschrift 1 genoemde bedrijven blijven daarbij verantwoordelijk voor de
juiste naleving van deze vergunning.
3. De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar
de vergunde activiteit wordt uitgevoerd over een kopie van deze beschikking,
inclusief alle daarbij behorende bijlagen.
4. De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen zijn aantoonbaar op de
hoogte van de inhoud en het doel van deze voorschriften en beperkingen,
zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
5. De vergunde activiteit wordt overeenkomstig de ingediende aanvraag en
bijbehorende passende beoordeling uitgevoerd, met inachtneming van de aan
deze vergunning verbonden voorschriften en beperkingen. Bij eventuele
strijdigheid van de aanvraag en/of passende beoordeling met de
voorschriften en beperkingen in onderhavige vergunning, prevaleren deze
laatste.
6. Bij een opgetreden incident wordt onverwijld melding over de aard en
omvang van het incident gedaan aan het bevoegd gezag onder overlegging
van alle relevante gegevens. Onder incident wordt in dit verband verstaan
‘een onvoorziene gebeurtenis waardoor schade aan de natuurlijke kenmerken
in het betrokken beschermde gebied is of kan worden toegebracht’
(bijvoorbeeld wanneèr onbedoeld vrijgekomen schadelijke stoffen een
habitattype of habitat- of vogelsoort bedreigen.)
7. Bij een opgetreden incident is de vergunning houder verplicht eventuele
verontreinigingen zo mogelijk direct te laten verwijderen en de eventueel
opgetreden schade voor zover mogelijk te herstellen, zulks ter beoordeling
van het bevoegd gezag.
8. Alle door of namens het bevoegd gezag te geven aanwijzingen en/of
uitvoeringsbepalingen worden binnen de in de aanwijzing bepaalde termijn
opgevolgd.
9. Alle correspondentie uit hoofde van deze vergunning kan schriftelijk of per e
mail (wetnatuurbescherming@minez.nl) worden gedaan.
Nadere inhoudelijke voorschriften
10. Deze vergunning betreft mosselen afkomstig uit de volgende Ierse gebieden
(waarbij de deelgebieden zijn aangegeven met de 5
area code’ van de Ierse
overheid (SFPA)):
• Bantry Bay (deelgebieden: CK-BB-SE, CK-BB-NC, CK-BB-SC en CK-BB-GS)
• Dunmanus Bay (deelgebied: CK-DB-BB)
• Kenmare River (deelgebieden: KY-KR-ST, CK-AM-AM, KY-KE-KE)
• Connemara (deelgebied: GY-KH-KO)
• Mulroy Bay (deelgebied: DL-MB-MB)
• Castlemaine Harbour (deelgebied: KY-CH-CH)
11. De bedrijven die van deze vergunning gebruik maken mogen de
geïmporteerde mosselen uitsluitend uitzaaien op de verwaterpercelen in de
Oosterschelde.
12. De derde druk (oktober 2015) van het Schelpdier Import Monitoring Protocol
(rapport GiMaRIS2O15_53, hierna: het protocol), wordt beschouwd als
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onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning. De vergunnïnghouder, de
bedrijven die de vergunning gebruiken en alle onder hun
verantwoordelijkheid handelende (rechts)personen (zie ook voorwaarde 2)
dienen zich aan dit protocol te houden.
13. De importerende bedrijven, zoals genoemd in voorschrift 1, melden elke te
importeren partij mosselen uiterlijk 24 uur voor het moment dat die partij op
het bedrijf aankomt per fax, e-mail of, indien dit niet mogelijk is, schriftelijk
bij de Vereniging van Importeurs van Schelpdieren, voor deze de
Nederlandse Mosselveiling te Yerseke. Deze melding dient tevens minimaal
de volgende informatie te bevatten:
• de naam van het (deel)productiegebied waaruit de mosselen afkomstig
zijn;
• de vermoedelijke tijd van aankomst bij het importerende en/of
verwerkende bedrijf;
14. Direct na aankomst van de gemelde partij mosselen stelt het importerende
bedrijf onverwijld afschriften van de navolgende documenten middels fax, e
mail, post of persoonlijke overhandiging, ter beschikking aan de Vereniging
van Importeurs van Schelpdieren, voor deze de Nederlandse Mosselveiling te
Yerseke: het bij de betreffende partij behorende registratiedocument, het
vervoersdocument en de weegbrief.
15. Het nemen van riionsters van geïmporteerde partijen mosselen ten behoeve
van de uitvoering van het protocol wordt in opdracht van de
vergunninghouder uitgevoerd door of namens G1MaRIS. De resultaten van
deze bemonsteringen worden door vergunninghouder twee maal per jaar,
vâôr 1 februari en vôâr 1 augustus, overgelegd aan het bevoegd gezag (e
mailadres: wetnatuurbescherming @minez.nl). Bij de monitoring wordt,
evenals bij de SASI, uitgegaan van de meest recente en best beschikbare
wetenschappelijke kennis ter zake. Afhankelijk van de aard van de
aangetroffen soorten en het aantal levend aangetroffen soorten bij de
monitoring kan het bevoegd gezag besluiten dat uit het betreffende gebied
van herkomst geen mosselen meer in de Oosterschelde mogen worden
verwaterd.
16. Indien in een geïmporteerde lading rnosselen probleemsoorten zijn
aangetroffen en in de Oosterschelde kunnen zijn uitgezaaid, wordt dit door of
namens de vergunninghouder onmiddellijk gemeld aan het bevoegd gezag
(e-mailadres: wetnatuurbescherming@minez.nl) en aan de NVWA. Mosselen
uit het betreffende gebied van herkomst mogen dan niet langer op de
verwaterpercelen in de Oosterschelde worden uitgezaaid. Voor zover
mosselen van de betreffende lading daar al zijn uitgezaaid, worden deze per
direct opgevist, evenals alle andere ladingen uit het betreffende gebied van
herkomst clie in cle voorgaande periode van drie maanden op de
verwaterpercelenzijn uitgezaaid. Deze mosselen en alle andere in de
opgeviste tarra voorkomende organismen mogen niet meer levend in het
buitenwater terecht komen.
17. De bedrijven die van deze vergunning gebruik maken moeten een jaarlijkse
administratie bijhouden op basis waarvan het mogelijk is per verwaterde
geïmporteerde partij ten minste het volgende vast te stellen:
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•

18.

19.
20.

21.

de herkomst van de verwaterde mosselen, inclusief het nummer van het
registratiedocument;
• dc hoeveelheid g&mporteerde en verwaterde mosselen;
• de datum van binnenkomst;
• de datum en het tijdstip van melding (zie voorschrift 13);
• de nummers van de verwaterpercelen waarop de partij is uitgezaaid;
• de datum/data waarop en de hoeveelheden waarin een geïmporteerde en
verwaterde partij mosselen van het verwaterperceel wordt opgevist en het
bedrijf verlaat.
Voor de gebieden: Bantry Bay, Dunmanus Bay, Kenmare River, Connemara
en Mulroy Bay dient uiterlijk in de zomer van 2018 een nieuwe SASI te
worden uitgevoerd en voor het gebied Castiemaine Harbour in de zomer van
2019. De rapportage van een SASI dient zo spoedig mogelijk per e-mail te
worden overlegd aan het bevoegd gezag (wetnatuurbescherming@minez.nl),
doch uiterlijk in de maand november van het jaar waarin de SASI is
uitgevoerd.
Het gebruik van geluidsapparatuur, anders dan ten behoeve van
communicatiedoeleinden, is niet toegestaan.
Verstoring van de in de Oosterschelde aanwezige beschermde natuurwaarden
tijdens het uitzaaien van het geïmporteerde schelpdieren dient tot een
minimum te worden beperkt: groepen vogels mogen niet dichter dan tot een
afstand van 500 m. benaderd worden en zeehonden niet dichter dan tot een
afstand van 1500 m.
Het is niet toegestaan afval in het gebied achter te laten.

Toezicht
22. De vergunninghouder geeft, overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht,
alle medewerking aan de aangewezen toezichthouder(s) en tonen deze op
eerste vordering aan de daartoe bevoegde toezichthouders en
opsporingsambtenaren.
23. De vergunninghouder voert een administratie waarin alle op deze vergunning
betrekking hebbende documenten en bewijsstukken ten aanzien de naleving
van de voorschriften en beperkingen van deze vergunning, in het bijzonder
de voorschriften 13 tot en met 17, zijn opgenomen
24. De in de voorgaande voorschrift bedoelde administratie dient tenminste drie
jaar te worden bewaard.
Looptijd/geldigheid
25. De vergunning is geldig van de datum van afgifte tot en met 1 maart 2021.
26. Voor de verplichtingen op grond van de voorschriften 23 en 24 geldt een
einddatum van 1 maart 2024.
Ter informatie
Op grond van art. 5.1, lid 1 Wnb jo. afdeling 4.1.1. Awb kan een verzoek tot
wijziging van de vergunning worden ingediend.
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Op grond van artikel 5.4, lid 1 en lid 2, Wnb kan de verleende vergunning worden
ingetrokken of gewijzigd.
Op grond van artikel 7.2, lid 2, Wnb kan een last onder bestuursdwang worden
opgelegd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

drs. S.P. Band
MT-lid directie Natuur en Biodiversiteit

Bijlagen:
1. Inhoudelijke overwegingen
2. Scheipdier Import Monitoring Protocol
3. Passende beoordeling
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Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een
belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een
bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden
ingediend bij:
De Staatssecretaris van Economische Zaken
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219
8004 DE Zwolle
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende
elementen bevatten:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en
d) de gronden van bezwaar.
Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Publicatie besluit

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie
van Economische Zaken onderhavig besluit openbaar maken. De besluiten op
grond van de Wnb, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de
persoonsgegevens, geplaatst worden op
http : //vergunningenbank.overheïd .n/natuurbeschermingswet
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ONDERWERP AANVRAAG

De aanvraag betreft het mogen verwateren van geïmporteerde mosselen uit de
Ierse gebieden Bantry Bay, Dunmanus Bay, Kenmare River, Connemara, Mulroy
Bay en Castlemaine Harbour op de verwaterpercelen in het Natura 2000-gebied
Oosterschelde.
De Nederlandse mosselverwerkers/-importeurs hebben jaarlijks behoefte aan
ongeveer 80 miljoen kg. mosselen om hun afzet in stand te kunnen houden. De
Nederlandse productie is onderhevig aan natuurlijke schommelingen en is van
onvoldoende omvang om In de genoemde behoefte te voorzien. Het structurele
tekort aan Nederlandse mosselen wordt opgevuld door het importeren van
mosselen. Bij onvoldoende mogelijkheden voor directe verwerking en opslag op
het eigen bedrijfsterrein, worden ladingen geïmporteerde mosselen tijdelijk
uitgezaaid en verwaterd op specifiek daartoe aangewezen percelen in de
Oosterschelde, waar ze enkele dagen tot meerdere weken verblijven. Na het
verwateren worden de mosselen weer opgevist en verwerkt.
De aangevraagde activiteit kan tot effecten leiden op het Natura 2000-gebied
Oosterschelde.
Voor een uitgebreidere beschrijving van de voorgenomen activiteit wordt
kortheidshalve verwezen naar de passende beoordeling.
2

PROCEDURE

Op 5 december 2016 ontving ik uw aanvraag. Bij e-mail van 7 december 2016
heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.
3
3.1

WETTELIJK KADER
Relevante artikelen Wet natuurbescherming

In relatie tot het betrokken Natura 2000-gebied zijn in deze relevant de artikelen
2.7, lid 2, en 2.8, lid 1 van de Wet natuurbeheer (hierna: Wnb).
De exacte wetsteksten zijn te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘wet- en
regelgeving’.
3.2

Bevoegdheid

De voorgenomen activiteit valt onder artikel 1.3, lid 1, onder f, sub 10, van het
‘Besluit, luidend: ‘niet-handmatige schaal- en schelpcliervisserij, met inbegrip van
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het invangen van scheipdierenzaad en van schelpdiercultures en het uitzetten van
schelpdieren’.
Op grond van artikel 1.3, lid 5, van de Wnb, artikelen 1.2 en 1.3 van het Besluit
en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor EZ (Staatscourant 29
december 2014, nr. 36678) laatstelijk gewijzigd 14 december 2016
(Staatscourant nr. 68503) in samenhang met het Besluit ondermandaat, volmacht
en machtiging voor het directoraat-generaal Agro en Natuur van het Ministerie
van EZ (Staatscourant 3 februari 2015, nr, 2582), is de directeur of een MT-lid
van de directie Natuur & Biodiversiteit van het Ministerie van EZ namens de
Staatssecretaris van EZ, gemachtigd inzake besluitvorming over
vergunningaanvragen op grond van artikel 2.7, lid 2, van de Wnb,
3.3

Vergunningplicht

De aangevraagde activiteit kan mogelijk de kwaliteit doen verslechteren van of
een significant verstorend effect hebben op de in hoofdstuk 4 genoemde waarden.
De overweging of vergunning nodig is vindt plaats in hoofdstuk 4.
3.4

De beoordeling van projecten en andere handelingen

3.4.1. Beheer
In dit geval kan vastgesteld worden dat ten aanzien van de voorgenomen
activiteit, op het moment van besluitvorming, geen beletsel voortvloeit uit enig
beheerplan op basis van de Wnb.

De voorgenomen activiteit vormt een project dat geen direct verband heeft met of
nodig is voor het beheer van het betrokken Natura 2000-gebied. De voorgenomen
activiteit is voorts nog niet eerder beoordeeld in het kader van de Wnb.
Beoordeeld moet worden of vergunning nodig is. Zie voor mijn overwegingen
hoofdstuk 4.
3.4.2. Profec
De door u voorgenomen activiteit is een project in de zin van artikel 2.7, lid 2
Wnb. Het betreft de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van
andere installaties of (materiële) werken en andere (materiële) ingrepen in het
natuurlijke milieu of landschap, inclusief de ingrepen voor de ontginning van
bodemschatten.
3.4.3. Passende beoordeling
Voor een project kan alleen een vergunning verleend worden als een passende
beoordeling (hierna: PB) gemaakt is door de aanvrager, rekening houdend met
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. De bij de aanvraag gevoegde PB
biedt de grondslag voor de (nadere) vaststelling van de aard en omvang van de
gevolgen (mede gelet op de eventuele cumulatie van gevolgen) en de wijze
waarop in mitigatie is voorzien. In de PB zijn de effecten getoetst aan de
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instandhoudingdoelstellirigen uit het aanwijzingsbesluit betreffende Natura 2000
gebied Oosterschelde.
De gevraagde vergunning kan slechts verleend worden, indien ik mij ervan heb
kunnen verzekeren dat de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied
niet aangetast zullen worden. In het onderstaande volgt mijn beoordeling van de
effectenanalyse zoals neergelegd in de PB.
3.5

Beleid

Beleidsnota Invasieve exoten
Uitgangspunt van het beleid zoals omschreven in de Beleidsnota invasieve exoten,
is het voorkomen, elimineren en beheersen van invasieve exoten,
Met de term ‘invasieve exoten’ wordt in de beleidsnota gedoeld op soorten die
Nederland en de omringende wateren niet op eigen kracht kunnen bereiken
(exoten) en die schade kunnen aanbrengen aan de nationale biodiversiteit door
inmenging met of verdringing van inheemse flora en fauna of die (belangrijke)
schade kunnen berokkenen aan economie, dier- en volksgezondheid of de
veiligheid (invasief). De noodzaak om in te grijpen hangt af van de aard en ernst
van de problemen die een exoot kan veroorzaken. Preventie, bestrijding of
beheersing van exoten hoeft slechts plaats te vinden wanneer geïntroduceerde
soorten een reële dreiging (kunnen) vormen. Is het echter niet met zekerheid vast
te stellen of de soort zich irivasief in een introductiegebied kan manifesteren, dan
zal ereen aparte afweging moeten plaatsvinden, waarbij het voorzorgbeginsel
leidend is.
Dat betekent dat wanneer het niet van te voren te bepalen is of een bepaalde
soort een bedreiging kan vormen, het beter is om te voorkomen dat deze exoten
in de natuur terecht komen en wanneer dat niet gelukt Is, kunnen deze exoten het
best verwijderd worden wanneer de populaties nog klein en beheersbaar zijn. Als
er geen sprake is van een invasieve soort, dan zijn op basis van deze
beleidsnotitie de maatregelen preventie, eliminatie en beheersing met betrekking
tot deze soort niet aan de orde.
Het beleid is dus met name gericht op het weren van alle niet in het importgebied
voorkomende invasieve exoten.
Beleidsregels inzake schelpdierverplaatsingen
Deze beleidsregels zijn in werking vanaf 20-06-2012 (Stcrt. 2012, 12068) en zijn
specifiek gericht op de voorwaarden waaronder een Nb-wetvergunning op grond
van artikel 19d kan worden afgegeven voor het importeren en in de Oosterschelde
uitzaaien van mariene schelpdieren.
Zo beperken de beleidsregels de importgebieden tot de Ospar-regio’s II
(Noordzee) en III (Keltische zee), dient een scheipdier afhankelijke soorten
inventarisatie van het herkomstgebied te worden opgesteld en zal er een
retrospectieve monitoring dienen plaats te vinden om te bewaken dat ertoch geen
probleemsoorten zijn af worden geïntroduceerd in het importgebied.
Indien uit de retrospectieve monitoring blijkt dat probleemsoorten of in potentie
probleemsoorten worden gevonden dan dienen er op grond van de beleidsregels
corrigerende maatregelen te worden genomen.
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4.1

INHOUDELIJKE BEOORDELING
Afbakening

Gebied
De activiteit vindt plaats op de verwaterplaatsen in De Kom (het oostelijk deel)
van Natura 2000-gebied Oosterschelde.
Eerdere beoordeling
De voorgenomen activiteit is reeds eerder beoordeeld in het kader van de Nb-wet
1998 en heeft geleid tot het verlenen van de gevraagde vergunning.
Gevolgen
Ten behoeve van de beoordeling van de effecten is In de aangeleverde passende
beoordeling geïnventariseerd welke in redelijkheid denkbare typen effecten voor
welke natuurwaarden nader onderzocht moeten worden. Dit zijn:
• Verstoring van de gewone zeehond en/of van bij de verwaterpercelen rustende
of foeragerende groepen vogels.
• Beïnvloeding van de voedselbeschikbaarheid van beschermde broed- en nietbroedvogels.
• Het introduceren van een probleemsoort.
Mede op basis van de reeds eerder uitgevoerde beoordelingen (dezelfde handeling
met mosselen afkomstig uit andere gebieden) en het feit dat de activiteit
waarvoor vergunning wordt aangevraagd plaatsvindt op percelen die al meer dan
een eeuw voor vergelijkbare doeleinden worden gebruikt, kunnen andere effecten
worden uitgesloten.
Conclusie afbakening
Ik ben van oordeel dat de afbakening van het gebied en de natuurwaarden die
door de aangevraagde activiteit beïnvloed zou kunnen worden in de passende
beoordeling op een juiste wijze heeft plaatsgevonden.
4.2

Mogelijke effecten en mitigatie

4.2.1 Verstoring van Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten
Verstoring kan optreden door (vaar)beweging op het water en door geluid als de
mosselkotters mosselen uitzaaien op of opvissen van de verwaterpercelen. Dit
effect kan mogelijk optreden bij zeehonden en vogels.
In de nabije omgeving van de verwaterpercelen zijn geen reguliere rustplaatsen
van zeehonden, waardoor het alleen foeragerende zeehonden kan betreffen. Met
betrekking tot vogels gaat het eventueel om foeragerende en/of op het water
rustende vogels. Het uitzaaien en opvissen van mosselen op de verwaterpercelen
is een activiteit die daar al vele jaren plaatsvindt. Hierdoor is het aannemelijk dat
zowel voor zeehonden als voor vogels een zekere mate van gewenning is
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opgetreden. Daarnaast is deze verstoring plaatselijk, tijdelijk en relatief gering ten
opzichte van het totaal aan scheepsactiviteiten in De Kom van de Oosterschelde.
Significante effecten van verstoring door het uitzaaien en opvissen van mosselen
op de verwaterpercelen zijn daarom ook niet te verwachten. Om dit te borgen is in
de vergunningvoorschriften opgenomen dat rustende zeehonden niet dichter
genaderd mogen worden dan tot een afstand van 1500 meter en groepen vogels
niet dichter dan tot een afstand van 500 meter.
Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen door verstoring
is uit te sluiten.
4.2.2 Voedselbeschikbaarheid vogels
Omdat het verwateren van mosselen voor een korte tijd plaatsvindt op schone
percelen die in een natuurlijke situatie vrijwel geheel bedekt zouden zijn met
schelpdieren (mosselen of oesters) is het uitgesloten dat hierdoor de draagkracht
van de Oosterschelde wordt verminderd en .er daardoor mogelijk een indirect
effect optreedt ten aanzien van de voedselbeschikbaarheid (met name mosselen
en kokkels in het litoraal) voor de kwalificerende vogelsoorten. De aangevraagde
activiteit heeft verder geen enkele invloed op de beschikbare hoeveelheid voedsel
voor vogels. De verwaterpercelen zijn sublitoraal gelegen, waardoor ze voor de
meeste mossel-eteride vogelsoorten niet bereikbaar zijn.
Significant negatieve effecten van het verwateren van geïmporteerde mosselen op
de voedselbeschikbaarheid van de kwalificerende broed- en niet-broedvogels zijn
uit te sluiten.
4.2.3 Introductie van probleemsoorten
Het grootste risico dat aan het verwateren van geïmporteerde mosselen is
verbonden, is de mogelijke introductie van probleemsoorten. Dit zijn uitheemse
soorten of invasieve exoten die, volgens de best beschikbare wetenschappelijke
kennis, een negatieve impact kunnen hebben op de instandhoudingdoelen van de
Oosterschelde.
Ten behoeve van de passende beoordeling is in de mosselproductiegebieden een
schelpdier afhankelijke soorteninventarisatie (SASI) uitgevoerd:
Bantry Bay (juli 2015), Dunmanus Bay (juli 2015), Kenmare River (juli 2015),
Connemara (juli 2015), Mulroy Bay (augustus 2015) en Castlemaine Harbour (juni
2016).
Omdat er tot op heden nog geen mosselen uit de gebieden Kenmare River en
Connemara zijn geïmporteerd zijn er voor deze gebieden nog geen resultaten van
de bemonsteringen beschikbaar (een zogenaamde ‘lijst 2’ op basis van het
schelpdier import monitoring protocol: SIMP). Zodra aanvoer van mosselen uit
deze beide gebieden plaatsvindt zullen dergelijke bemonsteringen wel worden
uitgevoerd. Uit de vier andere gebieden zijn al wel mosselen geïmporteerd en is er
een ‘lijst 2’ beschikbaar.
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De combinatie van SASI en SIMP (de derde herziene druk d,d. oktober 2015)
biedt voldoende garantie dat er bij het in de Oosterschelde verwateren van uit
Lime Bay geïmporteerde mosselen geen probleemsoorten worden geïntroduceerd.
De in de passende beoordeling en in het SIMP genoemde maatregelen die moeten
worden genomen indien onverhoopt toch een probleemsoort wordt geconstateerd,
zijn ter borging opgenomen in de vergunningvoorschriften.

-

4.2.4 Stikstofdepositie
De voorgenomen activiteit is al zeer lang onderdeel van de reguliere
bedrijfsvoering van de mosselbedrijven. Er wordt ten aanzien van de noodzaak tot
verwateren geen onderscheid gemaakt tussen mosselen afkomstig uit Nederland,
dan wel uit andere landen. Dit betekent dat de activiteit niet leidt tot meer of
andere scheepsbewegingen tussen de bedrijven en de verwaterplaatsen. Er is
derhalve ook geen sprake van een toename van stikstofemissie of —depositie.

4.3

Cumulatie

Bij vergunningverlening voor een project dient een beoordeling plaats te vinden
van de cumulatieve gevolgen indien het project, afzonderlijk of in combinatie met
andere projecten of handelingen, significante gevolgen kunnen hebben voor het
desbetreffende Natura 2000-gebied. Vergunning kan alleen verleend worden als
het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten geen significante
gevolgen heeft.
Ik heb hiervoor reeds geconcludeerd dat de uitvoering van de voorgenomen
activiteit zelfstandig beschouwd, niet kan leiden tot een verslechtering van de
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het betreffende
Natura 2000-gebiedd of een significant verstorend effect kunnen hebben op de
soorten waarvoor het betreffende gebied is aangewezen.
Ik conciudeer dat in de aangeleverde PB een volledige en juiste cumulatie-toetsing
is uitgevoerd.
4A

Monitoring

Om het risico van mogelijke introductie van probleemsoorten ook de komende
jaren zo minimaal mogelijk te houden is op grond van het monitoringprotocol een
halfjaarlijkse monitoring van de mosselen bij aankomst in Nederland verplicht.
Afhankelijk van de aard van de aangetroffen soorten (inheems, uitheems of
exoot) en het aantal levend aangetroffen soorten, is vervolgens een herhaling van
het SASI of van de big bag-inventarisatie, overeenkomstig hoofdstuk 2 van het
protocol, verplicht. De intensiteit loopt, afhankelijk van de risico’s, op tot een
driejaartijkse SASI en vijf big bag-inventarisaties per seizoen per locatie. Bij de
monitoring dient uitgegaan te worden van de meest recente en best beschikbare
wetenschappelijke kennis ter zake.
Indien er tijdens de monitoring probleemsoorten worden aangetroffen, dan dienen
op grond van voorschrift 16 de betreffende lading mosselen en alle andere
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ladingen mosselen uit hetzelfde herkomstgebied van de voorgaande drie maanden
die in de Oosterschelde worden verwaterd direct te worden opgevist. Al deze
mosselen en het daarbij opgeviste tarra mogen niet meer levend in het water van
de Oosterschelde worden gebracht.
Afhankelijk van de aard van de aangetroffen soorten en het aantal levend
aangetroffen soorten bij de monitoring kan het bevoegd gezag ook besluiten het
betreffende gebied van herkomst te sluiten totdat er opnieuw een SASI is
uitgevoerd die geen probleemsoorten meer aantoont.
5

CONCLUSIE VERGUNNXNGVERLENENG

Met de door u uitgevoerde PB als bedoeld in artikel 2.8, lid 1, van de Wnb, en de
daarbij behorende rapportages en documenten, is de zekerheid verkregen dat met
het uitvoeren van de aangevraagde activiteit, rekening houdend met de relevante
instandhoudingsdoelstellingen en met inachtneming van de in de vergunning
opgenomen voorschriften, waaronder mitigerende maatregelen, geen aantasting
zal optreden van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied
Oosterschelde.
Op grond van het bovenstaande ben ik van mening dat de gevraagde vergunning,
onder de opgenomen voorschriften en beperkingen, kan worden verleend.
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1. Inleiding
Dit protocol is een uitwerking van het voorstel
van 7 december 2009 (GPRO9OI, zie bijlage 1)
gericht op de monitoring van exoten die mee
kunnen komen met de import van mosselen.
Net is opgesteld naar aanleiding van de ervarin
gen die zijn opgedaan bij de bemonsteringen in
het najaar van 2009 (Giltenberger ei al.. 2009)
en het voorjaar van 2010 (Ciittenherger ei LII,
201 Oahc).
liet nemen van monsters van de tarra die aan
wezig is in ladingen geïmporteerde mosselen
wordt uitgevoerd om na te gaan of de resultaten
van het Primus report C044/06 (Wijsman &
Smaal, 2006> nog steeds geldig zijn, In dit rap
port worden de risico’s van de introductie van
exoten beschreven gebaseerd op een worst case
scenari&.
1 let doel van het nemen van monsters is om
meer informatie te krijgen over de soorten. en
in het bijzonder de invasieve exoten die mee
kunnen liften met een partij mosselen die in
Nederland wordt geïmporteerd. Deze methode
van monstername is geschikt voor macroflora
and macrofauna > 1 mm. Kleinere organismen
waaronder parasielen en ziektes worden gemist.
De Europese veterinaire wetgeving voorziet in
de doorlopende controle en de preventie van
verspreiding van bepaalde scheipdierziektes en
parasieten zoals Bonamia osireae en Marlt’ilia
refringens. Los hiervan is een grote verschei
denheid aan macroflora en macrofauna soorten
aanwezig in Ierland, het Verenigd koninkrijk

en Denemarken. waar mosselen worden gevist
voor transport naar Nederland en voor uitzaai
in de Oosterschelde (Gittenbetger. 2009: Wolff.
2005). Slechts een deel van deze soorten wordt
met de mosselen mee opgevist en slechts een
deel daar weer van overleeft het vissen en spoe
len aan boord, en het transport naar Yerseke. De
soorten die levend in Yerseke aankomen en in
het bijzonder de invasieve exoten zijn potenti

cel schadelijk voor hei ecosysteem in de Oos
terschelde. Op deze soorten zal dan ook bij de
monitoring specifiek gelet moeten worden.
De uitkomsten van de monitoring van monsters
genomen in de productiegebieden in het buitenland
en die bij aankomst van de ladingen in Nederland,
laten zien dat er grote verschillen bestaan tussen
welke soorten een grotere en welke soorten een
kleinere kans hebben om levend met mosseltransporten ingevoerd te worden (Gittenberger
ei al.. 2009, 20l0ahc).
De hieronder beschreven nieuwe bemonsterings
n1ethodiek richt zich op levende organismen en
zal een aanzienlijk duidelijker beeld geven van
de bedreigingen die mosseltransporten vormen.
Vanzelfsprekend geldt dat de bemonstering uit
gevoerd dient te worden door een wetenschap
pelij k en onatbankel ijk onderzoeksinstituut met
een gedegen kwaliteitsborging. Aantoonbare
gedegen kennis van mariene soorten in het al
gemeen en met name van de invasieve soorten,
is hierbij een vereiste.
Om het risico op de import van invasieve soorten
met schelpdieren te minimaliseren is dit moni
toringsprotocol opgesteld. Op basis van de re
sultaten van deze halfjaarlijkse monitoring kan
telkens worden besloten om de importperiode
met het doel om de schelpdieren uit te zaaien in
de Oosterschelde met een halfjaar te verlengen.
Hierop bestaat één uitzondering: Indien tijdens
een inventarisatie in het exportgebied. of bij de
lopende schelpdieren monitoring hij aankomst
of via een betrouwbare externe bron (bijv. een
publicatie) een probleemsoort in het exportgebied
wordt aangetroffen, dan kan het huidige protocol
voor transporten van schelpdieren uit het desbe
treffende gebied niet meer gebruikt worden om
de risico’s te minirnaliseren. Indien in de periode
van drie maanden voor dat deze probleemsoort
werd ontdekt, reeds schelpdieren uit het desbe
treffende gebied in Nederlandse wateren waren
uitgezaaid, dan zullen de percelen waarop dit is
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gebeurd zo snel mogelijk schoon gevist worden.
De schelpdieren en de organismen in het bijbe
horende tarra die hierbij worden opgevist mogen
niet meer levend terug in het buitcnwater terecht
komen.
Onder een probleem soort wordt een soort ver
staan waarvan op basis van de best beschikbare
wetenschappelijke kennis kan worden aangeno
men dat deze een negatieve impact kan hebben
voor de instandhoudingsdoelen van een Natura
2000 gebied. Dit zijn binnen dit protecol soorten
die zich nog niet in het importgebied in Neder
land gevestigd hebben en waarvan uit de litera
tuur bekend is dat deze schadelijk zijn in gebie
den waar ze worden ingevoerd (Gittenberger &
Leewis, 2008; Leewis & Gittenberger, 2008,
2009). Voor elke soort die tijdens de inventari
salies en de monitoring gevonden wordt, wordt
door een deskundige onderzoeker bepaald of dit
een probleemsoort betreft.

Kern van het protocol is dat twee soortenlljsten
voor elk exportgebied worden opgebouwd, bij
gehouden en over de tijd geoptimaliseerd aan cle
hand van de doorlopende monitoring. 1 let risico
dat een exportgebied vormt voor het mee impor
teren van probleemsoorten, wordt ingeschat met
behulp van deze twee soortenlijsten:
Lijst 1: de soorten die tussen, op of onder de
schelpdieren leven in het exportgebied.
Lijst 2: de soorten waarvan levende exemplaren
tussen de geïmporteerde schelpdieren zijn
aangetroffen in de hig-hags die in Neder

land aankomen.
In deze soortenlijsten wordt onderscheid ge
maakt in verschillende categorieën. De definities
die hierbij gebruikt worden, zijn:

Tabel t. Risicoparameters dic per importgebied berekend dienen te worden. samen niet de hieraan gekoppelde verplichte
acties:
paragraaf

3.4&

Vø’phchte actie! mitigerende maatregel

Paragraaf 3.1
0
# probleem soorten, dood of levend aangetroffen, niet in
import gebied
# soorten levend aangetroffen in alle Big-Bag inventarisaties 0-50
tot op heden
0-10
# soorten levend aangetroflèn tijdens de laatste Big-Bag
inventarisatie

3.2
0

3.3

>50

‘>70

>10

>15

>2

>5

>0

>2

‘>2

‘>5

0-50

50

>70

0

>0

>5

0-5

>5

>10

.

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

soorten bij de laatste Big-Bag inventarisatie, die nog niet

0-2

eerder in het export gebied zijn aangetroffen
# exoten, levend aangetroffen tijdens de Big-Bag inventarisa- 0
tie, niet gevestigd in import gebied
0-2
# NW Europese uitheemse soorten, levend aangetroffen
tijdens dc l3ig-Bag inventarisatie, niet gevestigd in import

n.p.

gebied
2.7
2.8

2.9

# soorten dat in het export gebied is waargenomen tijdens
voorgaande i nventarisaties
# exoten waargenomen tijdens voorgaande inventarisaties,
niet in gevestigd in het: import gebied
Uitheemse NW Europese soorten aargcnotnen tijdens
voorgaande inventarisaties (SASI), niet gevestigd in het

import gebied
4

3.5
‘>0

1’.
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Inheems: Van nature voorkomend in een geogra
(isch bepaald gebied
Uitheems: Van nature niet voorkomend in een
geografisch bepaald gebied. I)e in dit rap
port gebruikte term uitheemse NW Euro
pese soort” is dus een soort die uitheems
is voor hel geografisch gebied Nederland.
maar inheems voor het geografisch gebied
NW Europa.
Exoot: Een uitheems(e) dier, plant. schimmel of
micro-organisme die een gebied niet op ei
gen kracht kan bereiken maar daar alleen
door menselijk handelen terecht kan (of is
ge)komen.
Gevestigde exoot: Een exoot die zich in een ge
bied duurzaam voortpiant.
invasieve exoot: Een gevestigde exoot die zich
vanuit het vestigingsgebied verder ver
spreid en een bedreiging kan vormen voor
biodiversiteit,
Soort: Een op basis van gezamenlijke kenmer
ken geïdentificeerde groep van individuen
die in de wetenschappelijke taxonomische
literatuur als soort is beschreven.
Probleemsoort: Een soort waarvan op basis van
de best beschikbare wetenschappelijke
kennis kan worden aangenomen dat deze
een negatieve impact kan hebben voor de
instandhoudingsdoelen van een Natura
2000 gebied.
Onbekende soort: Dier, plant, schimmel of
micro-organisme die op basis van het be
schikbare materiaal niet tot op het niveau
van een soort kan worden gedetermineerd.
In het huidige protocol wordt de trm ‘big
bag’ standaard gebruikt aangezien de meeste
schelpdieren in big-hags in Nederland worden
ingevoerd. Het protocl geldt echter ook voor
schelpdieren die niet in big-bags worden inge

voerd. Bij deze importpartijen dient de mon
stername en inventarisatie bij aankomst in Ne
derland op een vergelijkbare manier gedaan te
worden als in dit protocol staat beschreven voor
de big-bags. De soorten die hierbij levend wor
den aangetroffen, worden opgenomen in Lijst 2.
Aan de hand van de historische inventarisatieen monitoringsresultaten worden bij de halfjaar
lijkse monitoring per gebied negen verschillende
risico parameters berekend. Deze parameters
zijn gebaseerd op de wetenschappelijke ‘inva
sieve soorten’ literatuur (Galil, 2009 McGeoch
ei al,, 2010; Vila ei al., 2010). (zie tabel 1 en
hoofdstuk 2). Gebaseerd op deze parameters
wordt per gebied de intensiteit van de verplichte
monitoring van levende organismen in big-bags
bij aankomst bepaald, naast de noodzaak voor
een drie-jaarlijkse inventarisatie van de totale
diversiteit aan soorten door een specialist jn het
determineren van mariene soorten, in het export
gebied zelf Zo worden de twee hierboven be
schreven soortenlijsten zo actueel mogelijk ge
houden. wat het mogelijk maakt het risico te mi
nimaliseren dat invasieve soorten in Nederland
worden geïntroduceerd door schelpdiertranspor
(en. De grenswaardes van de parameters die in
die in dit protocol staan genoemd (tabel 1; figuur
1) vormen geen star onderdeel van het protocol.
I)e criteria die worden gebruikt voor deze heslis
momenten dienen over de seizoenen heen geeva
lueerd en vastgelegd te worden in een apart rap
port aan de hand van de best available data” in
overeenstemming met het ministerie van LNV.
l)it rapport zal samen met de monitorings-rap
porten die geproduceerd zullen worden, dienen
als bron-data om het voorgestelde protocol uit
te voeren.
Door mitigerende middelen in te zetten, zoals
intensief spoelen, kan een schelpdierimporteur
actief het aantal soorten op de tweede lijst ver
minderen ( het aantal soorten dat levend met de
mosselen in de hig-bags meekomt). Door dit te
doen, verlaagt de desbetreffende importeur het
risico van import uit het exportgebied.
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2. Statistieken van de invoergebieden

2.3 Aantal levend aangetroffen soorten. ge
scoord tijdens de laatste Big-Dag invtarisatie

2.1 Probleem soorten, dood of levend aange
troffen. in SAS! of in Big/Bag, niet aanwe
zig in import gebied

Het totaal aantal soorten dat levend is aangetrof
fen tijdens de laatste Big-Bag inventarisatie. Als
dit aantal hoger is dan 1 5, zal er om de drie jaar
een SASI (Scheipdier Afhankelijke Soorten In
vensarisatie) uitgevoerd moeten worden in het
export gebied. Wanneer het aantal hij de laatste
131g-Bag inventarisatie hoger is dan 10. moet
een herhaalde Big-Bag inventarisatie uitgevoerd
worden in plaats van een enkele inventarisatie,
Door verbeterde mitigerende methoden. bijvoor
beeld het besproeien van mosselen gedurende
het transport, kan een schelpdier importeur het
aantal levende soorten dat bij de inventarisatie
gevonden wordt, actief verlagen. Investeren in
mitigerende maatregeLen kan dus kostenbespa
rend zijn, aangezien een enkele Big-Bag in
ventarisatie goedkoper is dan een meervoudige
inventarisatie of een verplichte drie-jaarlijkse
inventarisatie in het export gebied.

Wanneer een probleemsoort, die nog niet ge
vestigd is in het import gebied (Gittenberger,
2009b: Gittenberger ei al., 201 Od). dood of le
vend wordt aangetroffen in de lading uit een ex
port gebied, dan kan het huidige protocol voor
transporten van schelpdieren uit het desbetref
fende gebied niet meer gebruikt orden om de
risico’s te minimaliseren. Indien in de periode
van drie maanden voordat deze probleemsoort
werd ontdekt, reeds schelpdieren uit het des
betreffende gebied in Nederlandse wateren zijn
uitgezaaid, dan zullen de percelen waarop dit is
gebeurd zo snel mogelijk schoon gevist worden.
De schelpdieren en de organismen in het bijbe
horende tarra die hierbij worden opgevist mogen
niet meer Levend terug in het buitemiwater terecht
komen. Om te bepalen of het om een probleems
oort gaat moet voor alle soorten die worden ge
scoord en uitheems zijn voor het import gebied,
op basis van de literatuur ge5valueerd worden of
het waarschijnlijk is dat de soort een prohieems
oort kan worden in het import gebied.

2.2 ‘Totaal aantal soorten. levend aangetrof
fen in Big-Bags
Het totaal aantal soorten dat levend in Big-Bags
is aangetroffen. Naarmate er meer Big-Bags zijn
geïnventariseerd, zal dit aantal het totaal aantal
soorten naderen dat levend met schelpdiertrans
porten vanuit het exportgebied naar Nederland
getransporteerd kan worden. ln gebieden met
een laag aantal soorten die levend met Big-Bags
mee kunnen komen, is het risico lager dan in ge
bieden met een hoge diversiteit (Gittenherger.
2009a).

6

2.4 Soorten die nog niet eerder zijn aange
troffen tijdens Big-Dag inventarisaties
Het totaal aantal soorten dat nieuw is voor een
export gebied zal bij de eerste inventarisaties
hoog zijn, maar naarmate er meer inventarisa
ties over de jaren orden uitgevoerd, zal dit aan
tal dalen. 1 lierdoor daalt ook de noodzaak voor
meervoudige Big-Dag inventarisaties (paragraaf
3.2). Indien er soorten tijdens een Big-Bag in
ventarisatie worden waargenomen die nog niet
bekend waren van het export gebied, betekent
djt dat er nog geen goed beeld bestaat van de
diversiteit in het export gebied. Dit gebied vormt
dan ook een hoger risico. In een inventarisatie
van een nieuw export gebied zullen alle aange
troffen soorten nieuw zijn. Meermalen herhaalde
Big-Bag inventarisatie zal dus vereist zijn.
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Scheipdier miport monitoring protocol

2.5 Levend aangetroffen exoten in Big-Bags,
nog niet gevestigd in import gebied
Hoewel veel exoren geen grote bedreiging vor
men voor het import gebied, zorgen uitheemse
Soorten die oorspronkelijk van buiten NW Euro
pa komen voor een hoger risico dan andere uit
heemse soorten die oorspronkelijk binnen NW
Europa voorkomen (Wolf, 2005). Daarom wordt
hier onderscheid in gemaakt. De aanwezigheid
van zo’n exoot in een Big-Bag, is een indica
tie dat exoten, die nog niet gevestigd zijn in het
import gebied. in het export gebied voorkomen.
liet export gebied wordt daarom beschouwd als
een risico gebied waar herhaalde Big-Bag in
ventarisatie noodzakelijk is. Wanneer 2 of meer
exotische soorten aanwezig zijn, is het risico nog
hoger en wordt een drie-jaarlijkse inventarisatie
in het export gebied noodzakelijk geacht (zie pa
ragraaf 3.3). In het geval dat de desbetreffende
exoot een probleemsoort betreft (zie paragraaf
2.1). kan het huidige irotocol voor transporten
van schelpdieren uit het desbetreffende gebied
niet meer gebruikt worden om de risico’s te mi
nimaliseren. liet transport van schelpdieren uit
het gebied kan daarom niet meer plaats te ‘in
den via het Scheipdier Import Monitorings Pro
tocol (zie paragraaf 3.4). Verder 7aJ het perceel
waarop de schelpdieren uitgezaaid zijn, schoon
gevist worden (zie paragraaf 3.5).

2.6 Levend aangetroffen uitheemse NW Eu
ropese soorten in Big-Bags, niet gevestigd
in het import gebied
Zie paragraaf 2,5 over exoten in Big-Bags.
Uitheemse NW Europese soorten worden be
schouwd een lagere risico te vormen dan exo
ten. Om deze reden is een herhaalde Big-Bag
inventarisatie pas noodzakelijk wanneer twee
of meer uitheemse soorten, die oorspronkelijk
in NW Europa voorkomen, worden aangetrof
fen, In het geval dat een uitheemse soort uit
NW Europa een probleemsoort betreft. kan het
huidige protocol voor transporten van schelp
dieren uit het desbetreffende gebied niet meer
$

gebruikt worden om de risico’s te minimalise
ren. Het transport van schelpdieren uit het ge
bied kan daarom niet meer plaats te vinden via
het Scheipdier Import Monitorings Protocol (zie
paragraaf 3.4). Verder zal het perceel waarop de
schelpdieren uitgezaaid zijn, schoon gevist wor
den (zie paragraaf 3.5).

2.7 i’otaal aantal soorten aangetroffen tij
dens alle inventarisaties
Bij deze parameter wordt er van uitgegaan dat in
gebieden met een laag aantal soorten het risico
op aanwezige probleemsoorten lager is dan in
gebieden met een hoge diversiteit. Ook in Ne
derland vinden we op plekken met veel mariene
soorten, bijv. de Oosterschelde, over het alge
meen aanzienlijk meer verschillende invasieve
soorten, dan in gebieden met relatief weinig ma
riene soorten, buy. de Noordzeekust en in brak
watergebieden (Wolf, 2005).

2.8 ‘l’otaal aantal exoten aangetroffen tijdens
alle inventarisaties. niet gevestigd in het im
port gebied
Bij deze parameter wordt er van uitgegaan dat
het totaal aantal niet in Nederland gevestigde
exoten dat aanwezig is in het export gebied
een indicatie geeft van het risico dat dit gebied
vormt. Niet alle exoten zijn echter in staat om
scheI pdier transporten te overleven.

2.9 Uitheemse NW Europese soorten aange
troffen tijdens alle inventarisaties. niet ge—
estigd in het import gebied
Zie ook paragraaf 2.8 over exoten. Bij de acties
die aan deze parameter gekoppeld worden, is er
rekening mee gehouden dat voor Nederland uit
heemse soorten die inheems zijn voor NW Euro
pa een lager risico vormen, dan uitheemse soor
ten atlomstig van buiten NW Europa (= exoten).

GMRIS rapport 2015_53

3. Methoden

3.3 Iedere drie jaar Sehelpdier Afhankelijke
Soorten Inventarisatie (SASI)

3. 1 Enkele Big-Bag inventarisatie

Om een indicatie te krijgen van de aanwezige
soorten in een export gebied, moet een inven
tarisatie uitgevoerd worden naar de soorten en
de diversiteit van soorten die voorkomt in het
scheipdier export gebied. Voor dit doel moet een
taxonoom, gespecialiseerd in het identificeren
van mariene soorten, in het export gebied zelf
veldwerk verrichten en monsters nemen van de
flora en fauna op schelpdieren. AflanLelijk van
het gebied kiest de onafhankelijke onderzoeker
de inventarisatie methode die naar verachting
het hoogste aantal soorten oplevert. Voor bodemmonsters zal normaal gesproken een kleine mos
selkor gebruikt worden. Bij hangculturen zullen
over het algemeen de hangende touwen/netten in
hun geheel uit het water worden gehaald en over
de hele lengte gecontroleerd worden.

Deze monitoring richt zich op de soorten die
in Nederland aankomen in Big-Bags. volgens
de werkwijze zoals die staat beschreven in
het G i MaRIS protocol G PRO9O 1 (Gittenberger,
2009). In een enkele Big-Bag inventarisatie
wordt één Big-Bag uit één lading (buy, vracht
wagen) onderzocht per hemonsteringsperiode
(periode 1 = januari juni: periode 2 = juli
december).
-

3.2 Herhaalde Big-Bag inventarisatie
De monitoring richt zich op de soorten die in
Nederland aankomen in Big-Bags, volgens de
werkwijze zoals die staat beschreven in het
GiMaRIS protocol GPRO9OI (Gittenberger,
2009). In een herhaalde Big-Bag inventarisatie
worden minstens twee ladingen schelpdieren
onderzocht. Verder geLdt de regel dat tenminste
2.5% van alle importen uit een export gebied in
de desbetreffende hemonsteringsperiode onder
zocht moeten worden.
In het geval dat er binnen een bemonsteringsperiode
geen importen plaatsvinden, kunnen er ook geen
ladingen onderzocht worden. Hierbij gelden de
volgende bemonsterings-verpi ichtingen: Bij het
missen van 1 bemonsteringsperiode blijft de
bovenstaande regelgeving van kracht. Indien
tenminste 2 opeenvolgende bemonsteringsperiodes
geen importen plaats vinden en er geen SASI kis
uitgevoerd, werden de eerste vier ladingen die
hierop volgen. bemonsterd ongeacht het totaal
aantal huporten. Los hiervan blijft de regel van
kracht dat tenminste 2,5 % van alle importen in
de desbetreffende bemonsteri ngsperiode. onder
zocht moeten orden. Indien 4 opeenvolgende
bemonsteringsperiodes geen importen en geen
SAS! hebben plaats gevonden, moet elke lading
die hierop volgt, bemonsterd worden totdat er
:eer een SASI in het gebied heeft plaats gevonden.

Iedere locatie moet worden onderzocht totdat de
verwachting is dat met een dubbele zoektijd (een
verdubbeling van het aantal monsters) minder
dan één nieuwe soort wordt gevonden. Met deze
methode kan de totale diversiteit van een gebied
geschat worden op basis van een accumulatie
curve, een veel gebruikte betrouwbare weten
schappelijke methode om de totale diversiteit
aan soorten in een gebied vast te leggen (Git
tenberger et aL, 2010d; McArthur at al.. 2010).
De monsterlocaties worden zo wijd mogelijk ver
spreid over het export gebied bewust gekozen.
om een zo groot mogelijk gebied te bedekken en
zoveel mogelijk verschillende micro-habitats te
bemonsteren. Hierbij wordt, bij voorkeur in het
SAS! rapport, een duidelijke beschrijving opge
nomen van het export gebied waarbinnen deze
monsters genomen zijn. Hiervoor dient bij voor
keur de gebieds/regio codering gebruikt te wor
den zoals deze in het desbetreffende land ook
wordt gehanteerd bij de monitoring van toxische
algen en toxines in schelpdieren.

Scholpdwr import monitoring proioco

Afhankelijk van ce diversiteit in het gebied, zul
len naar verwachting 40-50 monsters noodzake
lijk zijn, wat ongeveer een dag in beslag gaat ne
men. De beste seizoenen om deze hemonstering
uit te voeren zijn de zomer en de herfst, omdat
gedurende deze s2izoenen de meeste aanwezige
soorten volgroeid zullen zijn, hetgeen de identi
ficatie vergemakkelijkt.
In export gebieden met een hoog risico (zie
hoofdstuk 2: tabel 1; fig. 1), wordt de bovenbe
schreven Scheipdier Athankelijk Soorten Inven
tarisatie (SASI) iedere drie jaar uitgevoerd. Dit
betekent dat deze inventarisaties uitgevoerd dienen
te worden voor 1 november in de desbetreffende
kalenderjaren. Voordat export mag plaatsvinden
vanuit een nieuw gebied moet altijd eerst een
SAS1 worden uitgevoerd.

4. Nieuwe export gebieden
Voordat er toestemming verleend kan worden
voor de import van schelpdieren uit een nieuw
gebied, met de bedoeling deze uit te zaaien in
de Oosterschelde of te verwerken buiten een
quarantainestation moet een SAS! worden uit
gevoerd (zie 3.3). Vervolgens moet, wanneer
het protocol beschreven in tabel 1 en figuur 1
gevolgd wordt, het eerste jaar een nieermalige
Big-Bag inventarisatie worden uitgevoerd. Wan
neer uit de SASI of de Big-Bag inventarisatie
blijkt dat het gebied een hoog risico gebied is.
wordt een herhaalde Big—Bag inventarisatie en
een drie jaarlijkse SASI verplicht. Wanneer uit
de Big-Bag monitoring en de SAST blijkt dat het
om een lager risico gebied gaat kan worden vol
staan niet een enkele Big-Bag in.’entarisatie.

3.4 Stop transport
indien een pr.obleemsoort in het exportgebied
wordt aangetroffen. dan kan het huidige protocol
voor transporten van schelpdieren uit het desbe
treffende gebied niet meer gebruikt worden om
de risico’s te minimaliseren. Het transport van
schelpdieren uit het gebied kan daarom niet
meer plaats te vinden via het Scheipdier Import
Monitorings Protocol.

3.5 Schoon vissen import gebied
Als een probleemsoort tijdens een van de inven
tarisaties wordt ontdekt (paragraaf 2.1) terwijl er
in de voorgaande periode van drie maanden al
schelpdieren uit het desbetreffende exportgebied
in Nederlandse wateren zijn uitgezaaid. dan zul
len de percelen waarop dit is gebeurd zo snel
mogelijk schoon gevist worden. De schelpdieren
en de organismen in het bijbehorende tarra die
hierbij orden opgevist mogen niet meer levend
terug in het buitenwater terecht komen.
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1. inleiding
De Nederlandse mosselverwerkers hebben een jaarlijkse behoefte van ca. 80 miljoen kg mosselen teneinde
hun afzet in stand te houden. Door de grote natuurlijke schommelingen in het aanbod uit de Nederlandse pro
ductiegebieden en maatregelen voortvloeiend uit de aanwijzing van de Waddenzee en Oosterschelde als
Natura 2000-gebied, is er structureel een tekort aan Nederlandse mosselen ontstaan. Getracht wordt dit tekort
op te vullen door het importeren van mosselen.
De PB heeft betrekking op het uitzaaien van mosselen uit Ierse deelgebieden:
Bantry Bay
Dunmanus Bay
Kenmare River
Connemara
-MulroyBay
Castlemaine Harbour

-

-

-

-

-

In onderstaandefiguren 1

-

12 zijn de gebieden weergegeven waaruit de mosselen geïmporteerd worden.
j.

.

Ei Eantry Buy
Figuur 1: Bantry Buy,
het onderzoeksgebied in ierland.
(sateliet foto: NASA)

Figuur 2: De locaties van de monsternames
Bantry Buy, waar zich op het moment van deSASI
mosselen bevonden die voor de export bedoeld zijn.

De geimporteerde mosselen uit Bantry Bay zullen afkomstig zijn uit de gebieden met de area codes”
CK-BB-SE, CK-BB-NC, CK-BB-SC en CK-BB-GS zoals deze gehanteerd worden binnen de lijst van
Classified Bivalve Mollusc Production Areas in Ireland” door de Ierse overheid: de SFPA (The Sea
Fisheries Protection Authority) (figuur 2).
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Figuur 3: Dunmanus Bay,
tet onderzoeksgebied in Ierland.
(Satellietfoto: NASA)

Figuur 4: De locaties van de monsternames Dunmanus
waar zich op het moment van deSASI mosselen
bevonden die voor de export bedoeld zijn

Geimporteerde mosselen uit Dunmanus Bay zuflen afkomstig zijn uit gebieden met de “area code” CK-D8-BB
zoals deze gehanteerd wordt binnen de lijst van “Classified Bivalve Mollus Production Areas in Ireland” door
ce Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection Authority).
y

Q Kenmaro River
Figuur 5: Kenmare River,
het onderzoeksgebied in Ierland.
(Satellietfoto: NASA)

Figuur 6: De locaties van de monstemames Kenmare
waar zich op het moment van deSASI mosselen
bevonden die voor de export bedoeld zijn

Geimporteerde mosselen uit Kenmare River zullen afkomstig zijn uit gebieden met de “area codes” KYKR
ST, CK-AM-AM en KY-KE-KE zoals deze gehanteerd worden voor “Classified Bivalve Mollusc Producton
Areas in Ireland” door de Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection Authority).
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1-

ci

Figuur 7: Connemara
het onderzoeksgebied n Ierland.
(Satellietfoto: NASA)

Figuur 8: De locaties van de monsternames Cc’nnemara
waar zich op het moment van deSASI mosselen
bevonden die voor de export bedoeld zijn

Geimporteerde moselen uit Connemara Bay zullen afkomstig zijn uit gebieden met de ‘area code’ GY-KH
KO zoals deze gehanteerd wordt binnen de lijst van ‘Classified Bivalve Mollusc Production Areas in Ireland”
door de Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection Authority).

Figuur 9: Mufroy Bay
het onderzoel<sgebied ‘n Ierland.
(Safellietfoto: NASA)

Figuur 10: De locaties van de monstemames Mulroy Bay
waar zich op het moment van deSASI mosselen
bevonden die voor de export bedoeld zijn

Geimporteerde mosselen uit Mulroy Bay zullei afkomstig zijn uit gebieden met de “area code” DL-MB-MB”
zoals deze gehanteerd wordt binnen de lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in lreland” door
de Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection Authority).
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Figuur 11: Castiemsine Harbour
het onderzoeksgebied in Ierland.
(Satellietfoto: NASA)

Figuur 12:0e locaties van de monsternames Castiemaine
waar zich op het moment van deSASI mosselen
bevonden die voor de export bedoeld zijn

Geimporteerde mosselen uit Castlemaine Harbour zullen afkomstig zijn uit gebieden met de “area code” KY
CH-CH zoals deze gehanteerd wordt binnen de lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in Ire
land” door de Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection Authority).

2. Locatie met betrekking tot vergunningverzoek
Het verzoek om een vergunning voor het uitzaaien van geïmporteerde mosselen heeft betrekking op verwa
terpercelen (opslagpercelen van de handel) in het Natura2000-gebied Oosterschelde (figuur 13).
Door de handel geïmporteerde mosselen worden deels rechtstreeks verwerkt in de bedrijven en deels eerst
uitgezaaid op de verwaterpercelen in de kom van de Oosterschelde en verblijven daar enkele dagen tot meer
dere weken.

Figuur 13: Kaart van de Oosterschelde met de ligging van de kweekpercelen (gearceerd) en de verwaterpercelen (zwart).
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• 3. Activiteiten met betrekking tot het vergunningverzoek
De voorgenomen activiteit bestaat uit het uitzaaien van geïmporteerde mosselen uit Bantry Bay, Dunmanus
Bay. Kenmare River, Connemara Bay, Mulroy Bay en Castlemaine Harbour op reeds in gebruik zijnde verwa
terpercelen in het Natura2000-gebied de Oosterschelde. Dit uitzaaieri vindt plaats met behulp van bestaande
mosselvaartuigen.
De consumptiemosselen worden per vrachtwagen vanuit de productiegebieden in Ierland naar Yerseke ver
voerd en daar ôf in het ruim van een vaartuig gelost dat de schelpdieren uitzaait op een verwaterperceel in de
kom van de Oosterschelde,ôf rechtstreeks gelost in verwatercontainers van de verwerkende bedrijven in
Yerseke aan de wal. Het verwateren is nodig om de mosselen zich te laten herstellen van de stress van het
opvissen en transporteren.
Naast mosselen die geïmporteerd zijn met de bedoeling ze eerst uit te zaaien op de verwaterpercelen, worden
er ook mosselen geïmporteerd die rechtstreeks verwerkt worden in de bedrijven van de importeurs. In sommi
ge gevallen worden meer mosselen geïmporteerd dan dezelfde dag kunnen worden verhandeld. Ook dan is
opslag op een verwaterperceel nodig. Het verblijf op deze percelen kan variëren van enkele dagen tot meer
dere weken. De mosselen worden opgevist, op dezelfde wijze als alle andere mosselen op de verwaterperce
len, op het moment dat het bedrijf ze kan verkopen.
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4. Beleid
4.1 Vooronderzoek ten behoeve van de passende beoordeling ex artikel 6 lid 3 Habitat-richtlijn
De Oosterschelde is op 23 december 2009 door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV,
nu Economische Zaken: EZ) definitief aangewezen als Natura 2000-gebied (gebiedsnummer 118: Ooster
schelde). Met het oog op deze aanwijzing, dienen activiteiten die als plan of project volgens art. 6:3 van de
Habitatrichtlijn (richtlijn 921431EEG) kunnen worden aangemerkt te worden beoordeeld op hun effecten op de
instandhoudingdoelstellingen van het gebied.
Artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn bevat een toetsingskader voor plannen en projecten in of nabij de op
grond van de Habitatrichtlijn beschermde gebieden en, via de schakelbepaling van artikel 7 van de Habitatrichtlijn, de op grond van de Vogelrichtlijn beschermde gebieden.
Artikel 6, derde lid van de Habitatrichtlijn is geïmplementeerd in artikel 19j, tweede lid van de Natuurbescher
mingswet 1998. Hier is bepaald dat voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor
het beheer van een op grond van deze richtlijn beschermd gebied en afzonderlijk of in combinatie met andere
plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor dat gebied, een passende beoordeling van de
gevolgen voor dat gebied moet worden gemaakt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de instand
houdingsdoelstellingen van dat gebied en geldt dat de bevoegde nationale instanties slechts toestemming
voor het betrokken plan of project geven nadat zij op basis van de passende beoordeling de zekerheid hebben
verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied (met het oog waarop het gebied is aange
wezen) niet zullen worden aangetast.
Uitvoering van het onderhavige project betreft een activiteit welke niet direct verband houdt met, of nodig is
voor het beheer van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied Oosterschelde.
Het beheerplan voor de Oosterschelde is op 7 november 2016 onherroepelijk geworden.
Het uitzaaien van mosselen uit Ierland blijft Nb-wet vergunningplichtig.
De activiteit bestaat uit het importeren van mosselen uit de Ierse deelgebieden: Bantry Bay, Dunmanus Bay,
Kenmare River, Connemara Bay, Mulroy Bay en Castlemaine Harbour en het uitzaaien van deze mosselen in
het Natura 2000-gebied Oosterschelde, volgens do hierboven omschreven werkwijze.
Ten behoeve van de passende beoordeling is gekeken naar die soorten en habitattypen welke als kwalifice
rend zijn aangemerkt met betrekking tot de, binnen de Oosterschelde vallende, Vogel- en Habitatrichtlijnge
bieden.

4.2 Verplaatsing van schelpdieren
Het beleid ten aanzien van het uitzaaien en uitzetten van schelpdieren in de Nederlandse kustwateren is
neergelegd in de brief van de minister van LNV aan de Tweede Kamer d.d. 30juni1997. Op grond van deze
Beleidslijn verleent de minister geen vergunning om schelpdieren afkomstig uit ecologisch niet verwante ge
bieden te verplaatsen naar de Oosterschelde.
In 2003 heeft de minister deze beleidsljn tijdelijk en partieel verruimd.
Het Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 200520201 zegt over verplaatsing het volgende:
“Sinds 1997 is de Beleidslijn Verplaatsing Schelpdieren van kracht. Verplaatsing van schelpdieren afkomstig
uit ecologisch niet verwante gebieden (zgn. buiten boreale gebieden) naar de Oosterschelde is in beginsel
verboden. Als ecologisch verwante gebîeden worden grofweg de landen aan de Noordzee aangemerkt, zoals
de oostkust van het Verenigd Koninkrijk.

Ministerie van LNV, Ruimte voor een zilte oogst. Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005-2020. Den Haag, oktober 2004.
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In het najaar van 2003 is het voornoemde ‘verplaatsïrigsbeleid’ op basis van een uitspraak van de Raad van
State tijdelijk aangepast. Deze aanpassing resulteerde in een voorlopige uitbreiding van het importgebied met
wateren rond Ierland. Hierdoor werd de import naar de Oosterschelde mogelijk van schelpdieren uit alle wate
ren van het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
In het voorjaar 2004 heeft een groep wetenschappelijke experts zich gebogen over de bij de verplaatsing van
schelpdieren betrokken risico’s, hetgeen medio 2004 heeft geleid tot het rapport °Deskundigenoordeel Ver
plaatsingsproblematiek ScheIpdieren
. De deskundigen zijn van oordeel dat de in 2003 doorgevoerde uitbrei
2
ding van het importgebied ecologische risico’s met zich mee brengt.
Op basis van het deskundigenoordeel en de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de toepassing
van de Vogel- en habitatrichtlijn (HvJEG, 7 september 2004, zaak C-127102) wordt de openstelling van de
importgebieden rond Ierland opnieuw bezien. Hierover wordt eind 2004 een besluit genomen”.
Op 12 oktober 2007 informeerde de minister de Tweede Kamer over zijn beleidsvoornemens ten aanzien van
invasieve exoten en op 15 oktober 2007 is de Beleidsnota invasieve exoten gepubliceerd. Met de beleidsnota
is beoogd uitvoering te geven aan het Biodiversiteitsverdrag, waarin is bepaald dat de deelnemende landen
beleid ontwikkelen om introductie van soorten, die de inheemse flora en fauna of ecosystemen kunnen be
dreigen, te voorkomen. Uitgangspunt van de beleidsnota is het voorkomen, elimineren en beheersen van in
vasieve exoten. De noodzaak om in te grijpen hangt af van aard en ernst van de problemen die een exoot kan
veroorzaken. Is niet met zekerheid vast te stellen of een soort zich invasief in een introductiegebied kan mani
festeren, dan zal een afweging over een eventueel ingrijpen moeten worden gemaakt, waarbij het voorzorgs
beginsel leidend is.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State stelt in de uitspraak van 8 februari 2012 in de zaken
201003293111A4, 20100594711/A4 en 201 008464/1/A4 vast dat de geïmporteerde schelpdieren alleen in de
Oosterschelde mogen worden uitgezaaid, indien vooraf uit een overeenkomstig het protocol uitgevoerde SASI
is gebleken dat in het productiegebied geen probleemsoorten voorkomen.
Het risico dat, ondanks de vooraf uitgevoerde SASI, toch probleemsoorten in de Oosterschelde terechtkomen,
wordt naar het oordeel van de Afdeling voldoende ondervangen door de in het protocol beschreven monitoring
en de daaraan gekoppelde maatregelen. De Afdeling heeft geen aanwijzingen dat het protocol op dit punt niet
is gebaseerd op de beste wetenschappelijke kennis ter zake. De staatssecretaris heeft zich gelet hierop in
redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat met naleving van de vergunningvoorschriften en toepassing
van het protocol verzekerd is dat de natuurlijke kenmerken van de Oosterschelde niet zullen worden aange
tast.
In de zaak met nummer 201 087991R2 van 2 september 2011 is de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht
spraak op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting, van oordeel dat de staatssecretaris zich op
basis van de passende beoordelingen en het Schelpdierimport Monitoringsprotocol van juli 2010 ervan heeft
kunnen verzekeren dat het uitzaaien van mosselen afkomstig uit de genoemde herkomstgebieden geen scha
delijke gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van de Oosterschelde. Hierbij is in aanmerking genomen
dat wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel mag bestaan dat een probleemsoort uit een herkomst
gebied de natuurlijke kenmerken van de Oosterschelde aantast, maar niet dat bij het verlenen van een ver
gunning ingevolge de Nbw 1998 absolute zekerheid moet bestaan dat zich geen probleemsoort vestigt in de
Oosterschelde.

Deskundigenoordeel Verplaatsingsproblematiek Schelpdieren, Expertsecentrum LNV, juni 2004, nr 2004/301
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Door middel van de aan de vergunningen verbonden voorschriften is gewaarborgd dat de import en het uitzaaien van de mosselen plaatsvindt overeenkomstig het monitoringsprotocol van juli 2010. Indien tijdens een
inventarisatie in een exportgebied, of bij de lopende monitoring van schelpdieren bij aankomst of via een be
trouwbare externe bron een probleemsoort in het exportgebied wordt aangetroffen, dan zal voor schelpdieren
uit het desbetreffende gebied direct de quarantaineregeting gaan gelden. Indien in het seizoen dat deze pro
bleemsoort wordt ontdekt, reeds schelpdieren in de Oosterschelde zijn uitgezaaid, dan zullen de desbetref
fende percelen zo snel mogelijk worden schoongevist. Ter zitting is van de zijde van de staatssecretaris bena
drukt dat de SASIs door een onafhankelijk deskundige worden uitgevoerd, waarbij de meest recente weten
schappelijke kennis omtrent probleemsoorten wordt gehanteerd. Als een nieuwe probleemsoort wordt ontdekt,
wordt de intensiteit van de monitoring verhoogd.
In 2012 zijn de “Beleidsregels van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6
juni 2012, nr. 267278, houdende vaststelling van beleidsregels inzake scheipdierverplaatsingen” gepubliceerd.
In deze beleidsregels wordt verstaan onder probleemsoorten: een soort waarvan op basis van de best be
schikbare wetenschappelijke kennis kan worden aangenomen dat deze een significant negatief effect kan
hebben voor de instandhoudings-doelen van een Natura 2000-gebied.
De twee hierboven beschreven soortenlijsten worden zo actueel mogelijk gehouden, wat het mogelijk maakt
het risico te minimaliseren dat invasieve soorten in Nederland worden geïntroduceerd door schelpdier
transporten.

4.3 Voorwaarden voor importen
In de Beteidsregels van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6juni
2012, nr. 267278, houdende vaststelling Van beleidsregels inzake schelpdierverplaatsingen” is vastgelegd dat
de minister voor het importeren en uitzaaien in de Oosterschelde van mariene schelpdieren een vergunning
op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 kan verlenen als is voldaan aan de volgende
voorwaarden:
1.0e vergunningaanvraag heeft betrekking op mariene schelpdieren afkomstig uit kustgebieden uit OSPAR
regio II (Noordzee) en regio III (Keltische zee).
2.Er is aangetoond dat voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat probleemsoorten levend in
de Oosterschelde terecht kunnen komen.
3.Er is gebruik gemaakt van een integrale risicobeoordeling en er zijn kritische beheerspunten opgesteld in
een control- en managementplan.
4.Het control- en managementplan bevat een schelpdierafhankelijke-soorten inventarisatie van het herkomstgebied waaruit blijkt dat er geen probleemsoorten voor het importgebied in het herkomstgebied zijn aangetrof
fen.
5.Onderdeel van het control- en managementplan is een retrospectieve monitoring om te bewaken dat er toch
geen probleemsoor.en zijn of worden geïntroduceerd in het importgebied.
6.Indien uit de retrospectieve monitoring blijkt dat probleemsoorten of in potentie probleemsoorten worden
gevonden dan dienen er corrigerende maatregelen te worden genomen. Mogelijk te nemen corrigerende
maatregelen zijn in het plan vastgelegd.

4.4 EU regelgeving met betrekking tot ziekten
De Beschikking van de Commissie van 23 mei 2003e tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor het in
de handel brengen van soorten aquacultuurdieren die niet vatbaar zijn voor bepaalde ziekten en van de pro
2003/390/EG, PB L 135f19 van 3.6.2003
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ducten daarvan, geeft onder andere aan dat mosselen niet verantwoordelijk worden beschouwd voor de over
dracht van Bonamiosis (Bonamiaostreae) en Marteiliosis (Marteilia refringens). Beide soorten zijn in de Oos
terschelde aanwezig.
De veterinairrechtelljke voorschriften voor het in de handel brengen van aquacultuurdieren en aquacultuurpro
ducten zijn vermeld in de Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991, laatstelijk gewijzigd bij Richt
4
lijn 98145/EG.

5. Beschrijving van het gebied
5
Het gebied Oosterschelde is een onderdeel van het voormalige estuarium van de Schelde. In 1986 is de Oos
terschelde van de zee afgesloten door een stormvloedkering, die de getijdenwerking nog in enige mate toe
laat.
De huidige Oosterschelde bestaat uit een complex geheel van kreken, onder water staande zandbanken,
droogvallende slikken en platen en begroeide, periodiek overstroomde scharren. Het gebied vormt, samen
met binnendijkse gebieden, een bijzonder rijk leefmilieu voor flora en fauna. Vooral de ondiepe wateren en het
intergetijdengebied zijn rijk aan ongewervelden, dat weer dient als voedsel voor vogels en grotere zeedieren,
De dagelijks droogvallende slikken en platen van de Oosterschelde zijn van groot internationaal belang voor
foeragerende watervogels, met name voor steltlopers, eendachtigen en meeuwen.
De oppervlakte van het gebied Oosterschelde buitendijks bedraagt 351 km2. Daarvan is 112,5 km2 intergetij
degebied. De oppervlakte van Natura 2000 gebied Oosterschelde (inclusief binnendijkse gebieden is 366
km2.
Als gevolg van de getijdenstromen vinden erosie- en sedimentatieprocessen plaats die resulteren in een wis
selend patroon van scharren, slikken en droogvallende platen (het intergetijdengebied), ondiep water en diepe
getijdengeulen. In de monding van de Oosterschelde bevinden zich de diepste stroomgeulen die plaatselijk
een diepte bereiken van 45 meter. Tussen deze stroomgeulen en in het gebied ten oosten van de Zeelandbrug bevinden zich uitgestrekte gebieden met ondiepe wateren met zandbanken. In het oosten en noorden
van het gebied komen grote oppervlakten slikken voor. Binnendijks worden langs de oever een groot aantal
karrevelden, inlagen en kreekrestanten tot het gebied gerekend. Deze gebieden bestaan voornamelijk uit
vochtige graslanden en open water. Het water, het intergetijdengebied en de binnendijks gelegen gebieden
vormen tezamen het leefmilieu voor de rijke flora en fauna van het gebied. De grote variatie aan milieutypen in
het gebied gaat gepaard met een grote diversiteit aan dier- en plantensoorten. Genoemde variatie aan milieutypen wordt bepaald door factoren als getij, stroming, watertemperatuur, hoogteligging, waterkwaliteit en se
6
dimentsamenstelling.

5.1. Natuurlijke dynamiek
Een specifiek probleem van de Oosterschelde is de zogenaamde zandhonger’ (Maldegem, 2005).
Door de bouw van de stormvloedkering is het natuurlijk evenwicht van de Oosterschelde verstoord. Het getij
volume is vermindert en de huidige afmetingen van de geulen zijn aan deze afname nog niet aangepast. Zo
lang de opvulling van de geulen niet is gerealiseerd en de Oosterschelde niet haar nieuwe evenwicht heeft
bereikt zat de Oosterschelde lijden aan ‘zandhonger”.

‘

PB L 189 van 3.7,1998
Bron: ministerie van LNV, Natura-2000 gebiedendocument 118 Oosterschelde, en
http:llwww.synbiosysalterra.nlfnatura2000!gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=1 0&id=n2k1 18
Gebiedendatabase ministerie EZ,
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De platen en slikken in het getijdenbekken van de Oosterschelde zijn sedert het gereedkomen van de Delta
werken onderhevig aan een proces van doorgaande erosie. Op vele plaatsen kalft de plaatrand af. Van veel
grotere betekenis is echter dat bijna overal de hoogte van de plaat en het slik afneemt. Volgens gegevens van
Rijkswaterstaat bedroeg de afname In hoogte van de Roggenplaat en de Galgenplaat in de periode 1 991
2001 respectievelijk 7-9 mm/jaar en 13-24 mm per jaar. Deze erosie treedt op tijdens perioden van harde wind
uit westelijke richting. Hierbij wordt door sterke golfwerking en windgedreven stroming sediment opgewerveld
en van de inter-getijdengebieden afgevoerd. Het meeste sediment wordt vervolgens langs de rand van geu
len, beneden de laagwaterlijn, afgezet. Door de aanleg van de Stormvloedkering en de Compartimenterings
dammen is de getijstroom in de Oosterschelde afgenomen. Hierdoor is de vloedstroom veel minder in staat
om zand vanuit de geulen op de plaat te voeren en aldus het door golfwerking afgevoerde sediment op de
plaat te compenseren. Dit alles is geen nieuws, het was al voorzien in 1984, 2 jaar v5ör het gereedkomen van
de Stormvloedkering. Het proces van erosie leidt tot een verlies aan inter-getijdengebied. Dit proces zal in de
komende decennia niet stoppen of vertragen, integendeel. Per jaar treedt er over het gehele Oosterscheldebekken op dit moment een ver!ies op van ca. 50 ha., vooral door afkalving. Maar zodra de verlaging van de
platen en slikken het niveau van laagwater nadert, zal de snelheid waarmee het inter-getijdengebied afneemt
snel toenemen.
—

In de Oosterschelde vindt aanzanding van de geulen plaats met gemiddeld 1 mln. m3 per jaar. In de rapporta
ge Verlopend Tij van het RIKZ (RIKZI2004,028) is bereke-id dat de ca. 30.000 ha oppervlakte aan geulen van
de Oosterschelde sinds de aanleg van de stormvloedkeririg gemiddeld met 1 dm zijn verondiept. Het materiaal
is afkomstig van de platen.
5.2. instandhoudingsdoelstellingen

In het aanwijzingsbesluit (PDNI2009-1 18) worden de habitattypen en soorten genoemd, waarvoor het gebied
is aangewezen of die anderszins van belang zijn voor het gebied. Voor deze habitattypen en soorten zijn
Instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld. De instandhoudingsdoelstellingen staan in de Nota van toelichting,
behorend bij het aanwijzingsbesluit. Hieronder wordt een samenvatting van de instandhoudingdoelstellingen
gegeven:
De Oosterschelde is aangemeld in het kader van de Habitatrichtlijn op grond van het voorkomen van de vol
gende habitats:
H1160
Grote baaien
HI31OA
Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
H1 320
Slijkgrasvelden
H1330A
Scharren en zilte graslanden (buitendijks)
H1330B
Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
H71 40B
Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
en de volgende habitatsoorten:
H1340
Noordse woelmuis
H1365
Gewone zeehond
De aanwijzing geldt voor de volgende vogelsoorten, welke worden beschermd op grond van artikel 4, eerste
lid, van Richtlijn 791409/EEG:
A081
Bri.ine Kiekendief
A132
Kluut
Al 37
Bontbekplevier
A138
Strandplevier
A191
Grote stem
A193
Visdief
A194
Noordse Stem
A195
Dwergstern
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De aanwijzing geldt voor de volgende trekkende vogelsoorten, welke worden beschermd op grond van artikel
4, tweede lid, van Richtlijn 73/409/EEG:
Dodaars
A004
A005
Fuut
A007
Kuifduiker
A01 7
Aalscholver
A026
Kleine Zilverreiger
A034
Lepelaar
A037
Kleine zwaan
A043
Grauwe gans
A045
Brandgans
A046
Rotgans
Bergeend
A048
A050
Smient
A051
Krakeend
A052
Wintertaling
A053
Wilde eend
A054
Pijlstaart
Slobeend
A056
A069
Middelste Zaagbek
A103
Slechtvalk
A125
Meerkoet
Scholekster
A130
A132
Kluut
A137
Bontbekplevier
Strandplevier
A138
A140
Goudplevier
Zilverplevier
A141
Kievit
A142
A143
Kanoet
Drieteenstrandloper
A144
A149
Bonte strandloper
A157
Rosse grutto
A160
Wulp
A161
Zwarte ruiter
A162
Tureluur
A164
Groenpootruiter
A169
Steenloper

6. Mogelijke effecten van uitzaaien
Vanuit de Habitatrichtlijn zijn er mogelijk gevolgen voor het habitattype 1160 (Grote ondiepe baaien en kre
ken). De bodemfauna en -flora is gerelateerd aan de bescherming van het habitattype 1160.
De overige in het concept aanwijzingsbesluit (gebiedendocument Oosterschelde) genoemde Habitattypen
(H1310, H1320, H1330 en H7140) bevinden zich alle buiten (of zeer hoog in) de getijdenzone. Het uitzaaien
van mosselen heeft voor deze habitattypen geen directe gevolgen.
De Oosterschelde is voor een tweetal habitatsoorten aangewezen: de Gewone zeehond (H1365) en de
Noordse woelmuis (H1340).
De Oosterschelde heeft voor zeehonden een functie als voedsel- en verblijfgebied. Voor het vervullen van
deze functies zijn wadplaten met aanliggende diepe geulen van belang. Het werpen van jongen vindt plaats
op rustig gelegen platen.
De activiteiten vinden alleen plaats op verwaterpercelen. In de nabijheid van de verwaterpercelen bevinden
zich geen zandpiaten waar zeehonden zich vaak ophouden. Er vindt derhalve niet/nauwelijks verstoring van
rustende zeehonden plaats. Significant negatieve effecten op rustende zeehonden zijn derhalve uit te sluiten.
De Noordse woelmuis komt in het Natura 2000-gebied voor bij de zoetwater inlagen, met name in het westelijk
deel van de Oosterschelde. Aangezien het hierbij om binnendijkse gebieden gaat en de uitzaaien van mosse
len buitendijks plaatsvindt, valt een effect op de Noordse woelmuis niet te verwachten.
6.1 Mogelijke effecten op habitat en habitatsoorten
De verwaterpercelen liggen in de Oosterschelde en moeten worden gezien als ‘natte pakhuizen’.
Het uitzaaien van mosselen op de verwaterpercelen vindt al meer dan een eeuw plaats. De percelen liggen
nog steeds op dezelfde plaats.
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Van het gebruik zijn derhalve geen significant negatieve effecten te verwachten op het habitattype H1160
(grote, ondiepe kreken en baaien).
Aangezien de activiteiten zich zullen beperken tot de verwaterpercelen die al meer dan een eeuw voor dit doel
worden gebruikt en de mosselen geen probleemsoorten bevatten, kunnen de volgende effecten op habitats,
habitatsoorten en vogels worden uitgesloten:
Verontreiniging;
Verandering dynamiek substraat;
Mechanische effecten;
Verandering populatiedynamiek;
Verstoring of verlies oppervlakte
De verwaterpercelen en kweekpercelen zijn al meer dan 100 jaar als zodanig in gebruik. Het aantal en de
ligging ervan verandert niet door deze import. Ook de wijze van opvissen verandert niet. Dit betekent dat ef
fecten ten aanzien van dynamiek substraat en (verstoring of verlies) habitat kunnen worden uitgesloten.
Aangezien de geïmporteerde mosselen dezelfde soort mosselen (Mytitus edulis) zijn als de inheemse mosse
len in de Oosterschelde en deze mosselen zich slechts korte tijd op de verwaterpercelen bevinden,is een ef
fect op de populatiedynamiek niet te verwachten.
-

-

-

-

-

De Nadere Effect Analyse fase II (NEA II) signaleert twee typen mogelijke resteffecten als gevolg van uitzaai
van schelpdieren uit Ierland in de Oosterschelde:
Verstoring als gevolg van uitzaai van mosselen mei de mosselschepen
Effecten als gevolg van de introductie van een invasieve exoot
-

-

Een deel van de verstoring kan worden veroorzaakt door het uitzaaien van de mosselen met de mosselkot
Iers. De verstoring die hierdoor kan optreden is verstoring door beweging op water en verstoring door geluid.
Deze verstoring is echter nietanders dan de normale, regelmatig optredende verstoring als gevolg van de
activiteit van mosselschepen op de Oosterschelde en zal slechts in beperkte mate optreden. De verstoring is
lokaal van aard (alleen boven een verwaterperceel) en tijdelijk. Significante effecten als gevolg van uitzaai
door mosselschepen vallen daarom niet te verwachten.
Daarnaast zijn effecten mogelijk als gevolg van introductie van een probleemsoort. Deze effecten zijn moeilijk
te kwantificeren, maar ook niet eenvoudig te kwalificeren. Eventuele effecten zijn afhankelijk van de soort,
maar ook van het gebied waar het terecht komt. Met het importeren van schelpdieren kunnen soorten meelif
ten die ongewenst zijn. In hoofdstuk 7 wordt hier nader op ingegaan.
6.2 Mogelijke effecten op vogels
De schelpdieren in de Oosterschelde vormen niet alleen een belangrijke productiefunctie voor de Visserij,
maar zijn ook van belang als voedsel voor vogels. De natuurwaarden van de Oosterschelde hangen deels
samen met de beschikbaarheid van voldoende voedsel voor de vogels.
Aantasting van de schelpdierbestanden kan negatieve gevolgen hebben voor de vogelstand en de natuurwaarden van het Natura-2000 gebied Oosterschelde.
Zoals eerder in deze passende beoordeling vermeld, is er een structureel tekort aan Nederlandse mosselen.
Het uitzaaien van geïmporteerde mosseleri op de verwaterpercelen in de Oosterschelde heeft een (tijdelijke)
toename van het aantal mosselen in sublitoraal water tot gevolg. De vogelsoorten waarvoor de Oosterschelde
zich kwalificeert als speciale beschermingszone foerageren echter niet op sublitorale mosselen. De scholek
ster en de kanoetstrandloper foerageren o.a. op kokkels en mosselen. Deze soorten foerageren uitsluitend op
het litoraal. Voor deze soorten zal geen verandering optreden in het voedselaanbod als gevolg van de te vergunnen activiteit.
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Van het uitzaaien van mosselen op verwaterpercelen in de Oosterschelde zijn geen significant negatieve ef
fecten te verwachten op kwalificerende broed- en niet-broedvogelsoorten in de Oosterschelde.

7. Risico verbonden aan het uitzaaien van mosselen
Met het transport van mosselen naar Nederland worden mogelijk ook andere organismen mee vervoerd. Er
bestaat een kans dat deze organismen het transport overleven en zich in de Oosterschelde weten te vestigen.
Op deze manier kunnen exoten in de Oosterschelde worden geïntroduceerd. Dit betreft soorten die Nederland
alleen kunnen bereiken door menselijk handelen. Deze soorten kunnen zich mogelijk invasief gaan gedragen
en zo het ecosysteem bedreigen (Gittenberger & Leewis,2008), bijvoorbeeld door de populatiegroottes van
inheemse soorten terug te dringen. Sommige soorten vormen echter geen directe bedreiging voor de inheem
se flora en fauna, doordat ze geen wezenlijke invloed hebben op het gehele ecosysteem.
In 2006 heeft Wageningen IMARES een risico analyse gemaakt m.b.t. het transport van mosselen naar de
Oosterschelde (Wijsman & Smaal, 2006). In dit rapport werd gesteld dat exoten met een potentieel negatieve
impact voor het lokale ecosysteem door mosseltransport in de Oosterschelde geïntroduceerd zouden kunnen
worden.
De afgelopen jaren is een aantal rapporten uitgebracht waarin op dit risico is ingegaan, zoals het rapport van
IMARES ‘Duurzame Schelpdiertransporten” (Wijsman & De Mesel, 2009). Ook zijn er inventarisaties van exo
ten in de Nederlandse Waddenzee en Oosterschelde (Gittenberger, 2009; Gittenberger of al., 2009), de ‘exo
tensurvey’ Oosterschelde (Gittenberger, 2010) en enkele specifieke risicobeoordelingen van exoten (Gitten
berger, 2008; 2010b; Wijeman & De Mesel, 2008; Wijsman & De Mesel, 2009).
De rapporten maken duidelijk dat introducties van invasievo exoten en probleemsoorten in de Oosterschelde
geregeld zijn voorgekomen (Wolf, 2005; Wijnhoven & Hummel, 2009). Deze Introducties van invasieve exoten
en probleemsoorten in de Oosterschelde wordt niet alleen door schelpdiertransporten veroorzaakt, maar bij
voorbeeld ook door scheepvaart (Wolf 2005).
De Vereniging van importeurs (VIS) laat sinds 2006 monsters uit mossel productie-gebieden controleren op de
aanwezigheid van probleemsoorten, Aan de hand van de resulterende soortenlijsten werd bepaald of het
uïtzaaien van de buitenlandse schelpdieren in de Oosterschelde wel of niet risicovol was voor de instandhou
dingsdoelstellingen van dit ecosysteem.
Om het risico op do import van probleemsoorten met schelpdieren te minimaliseren heeft de VIS door GiMa
RIS een nieuw monitoring protocol laten opstellen: het Schelpdier import monitonng protocol (Gittenberger,
2015a).
Met de komst van dit importprotocol is de monitoring sterk geïntensiveerd ten opzichte van voorafgaande ja
ren. Verder kunnen de risico’s op exoten door import van schelpdieren uit alle gebieden met dit protocol wor
den onderzocht.
Het Schelpdier import monitoring protocol richt zich niet op het tegenhouden van de import van alle soorten.
Het richt zich op het stoppen van soorten die tussen de schelpdieren in het exportgebied voorkomen en die
een reëel probleem kunnen veroorzaken voor het importgebied. Afhankelijk van de monitoringresultaten wordt
bepaald, op basis van de in het protocol genoemde grenswaarden, welke maatregelen er genomen dienen te
worden om de risico’s te minimaliseren. Deze maatregelen variëren van het intensiveren van de monitoring tot
de verplichting om alle ingevoerde schelpdieren uit het desbetreffende exportgebied bij aankomst in Neder
land in quarantaine te nemen.

)
.
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Kern van het protocol is dat twee soortenhijsten voor elk exportgebied worden opgebouwd, bijgehouden en
over de tijd geoptimaliseerd aan de hand van de doorlopende monitoring.
Lijst 1 betreft de lijst van soorten die tussen, op of onder de schelpdieren leven in het herkomstgebied.
Lijst 2 bevat de soorten waarvan levende exemplaren tussen de geïmporteerde schelpdieren zijn aangetroffen
in de big bags die in Nederland aankomen. De tweede lijst bevat een deel van de eerste lijst.
Het risico wordt bepaald door de soorten op deze twee lijsten. De monitoring richt zich dan ook op de soorten
die levend meekomen (big bag inventarisatie). Door de Nederlandse Mosselveiling B.V wordt in opdracht van
GiMaRIS van elk gebied waarvoor vergunning is verleend monsters genomen uit de big bags. De bedoeling is
om bij de bemonstering de andere soorten dan mosselen mee te nemen en tevens enkele mosselen met pok
ken, slippers, mosdiertjes of andere aangroei. Het monster gaat zo snel mogelijk per koerier naar GiMaRIS.
Daar wordt bepaald welke soorten levend en dood met de lading zijn meegekomen.
In de bijlage wordt van het gebied waarvoor de vergunning wordt aangevraagd een overzicht gegeven van lijst
1, als bedoeld in het Scheipdier import monitoringsprotocol.Onderstaand wordt het resultaat van de tussen
tijdse inventarisatie van de tarra gegeven (lijst 2).
Van de uitheemse soortenwordt aangegeven, gebaseerd op de best wetenschappelijke kennis, of zij mogelijk
invasief gedrag zullenvertonen. Van de uitheemse soorten op lijst 1 is nagegaan wat hun potentie is om Ne
derland op natuurlijke wijze te bereiken. (Gittenberger en Gittenberger, 2010)
Van de op Lijst 1 geplaatste soorten wordt verder aangegeven of zij alsprobleemsoort worden aangemerkt als
bedoeld in het Scheipdier import monitorings protocol.
In deze passende beoordeling worden de onderstaande definities gehanteerd:
Inheems:
Uitheems:
Exoot:

Gevestigde exoot:
Invasieve exoot:
Soort:
Probleemsoort:

van nature voorkomend in een geografisch bepaald gebied.
van nature niet voorkomend in een geografisch bepaald gebied.
een uitheems(e) dier, plant, schimmel of micro-organisme, die een gebied niet op
eigen kracht kan bereiken maar daar alleen door menselijk handelen terecht kan ko
men of is gekomen.
een exoot die zich in een gebied duurzaam voortpiant.
een gevestigde exoot die zich vanuit het vestigingsgebied verder verspreid en een
bedreiging kan vormen voor de biodiversiteit.
een op basis van gezamenlijke kenmerken geïdentificeerde groep van individuen die
in de wetenschappelijke taxonomische literatuur als soort is beschreven.
een soort waarvan op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis kan
worden aangenomen dat deze een negatieve impact kan hebben op de instandhou
dingsdoelen van een Natura 2000-gebied.
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7.1 resultaten tarra-inventarisatie Bantry Bay
In de periode najaar 2012-voorjaar 2016v zijn in het voor- en najaar ladingen geimporteercle mosselen be
monsterd volgens het Schelpdier import monitoring protocol (Gittenberger, 201 5a). De soorten waarvan le
vende exemplaren tussen de geïmporteerde schelpdieren zijn aangetroffen in de big bags die in Nederland
aankomen, zijn opgenomen in onderstaande lijst 2 (exoten zijn gearceerd):

Lii St 2 van Bantry Bay
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Geen van de aangetroffen soorten wordt geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelp
dier import monitoring protocol (Gittenberger, 201 5a).
7.2 resultaten SASI Bantry Bay
In totaal zijn bij de SASI in Baritry Bay 73 soorten gevonden bij de mosselen in 66 monsters (Gittenbeger,
2015b). Van de gevonden soorten zijn er 18 uitheems voor Nederland.
Onder de uitheemse soorten bevinden zich 9 exoten. Deze exoten betreffen de algen Antitharnnionolle ternifo
Iie, Colpomenia peregrina, Grateloupia turufuru, Lomentaria hakodatensis, Noosiphonia harveyi en Sargas
sum muficum, de zakpijp Diplosoma listerianum, de Nieuw-Zeelandse zeepok Austrominius modesfus en het
spookkreeftje Caprella mutica. Dit zijn geen probleemsoorten voor Nederland aangezien deze soorten zich al
in Nederland hebben gevestigd (Gittenberger, 2009; Wolff, 2005). Hun Import vormt daarom geen additief
risico.

De algen Alaria esculenta, Callophyllis Iaciniata, Cryptonemia hibernica, Desmarestia aculeata, Dudresnaya
verticilleta en Pafrnarîa palmata zijn allen uitheems voor Nederland maar inheems voor Noord West Europa.
C. laciniata, D. verficillata en P. palmata komen in Europa voor vanaf de Middellandse zee en Portuga tot aan
Scandinavië (Guiry & Guiry, 2015; Irvine, 1983; Maggs & Hommersand,1993; Ardré, 1970; Athanasiadis,
1996), A. esculenta komt voor van Frankrijk tot aan Noorwegen (Feldmann 1954; Widdowson 1971). 0. acu
bate komt voor in de Noord Atlantische Oceaan en de Noord Stille Oceaan (Guiry & Guiry, 2015). C. hibernica
is bekend van cie Afrikaanse kust en de Britse eilanden (Guiry & Guiry, 2015). Vanuit hun verspreidingsgebie
den kunnen deze soorten de Nederlandse wateren goed op natuurlijke wijze bereiken. Dit blijkt ook uit aange
spoeld materiaal wat langs de Nederlandse kusten wordt gevonden (Stegenga, 2014; Stegenga & Mol, 1983).
Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu ongeschikt voor deze algensoorten om zich goed te kunnen vestigen.
Gittenberger & Gittenberger (2010) bespreken dit in meer detail. Het kan bij deze uitheemse soorten niet he
lemaal worden uitgesloten dat ze zich nergens lokaal in Nederland hebben gevestigd of vaker aanspoelen.
Het betreffen immers soorten die maar weinig mensen kunnen identificeren.

Gittenberger, A., R.E.M. Korthof, H. Stegenga en M. Rensing, 2013a;
Gittenberger, A., R.E.M. Korthof, N. Schrieken, H. Stegenga en M. Rensing, 2013b;
Gittenberger, A., R.E.M. Korthof, N. Schrieken, H. Stegenga en M. Rensing, 2014;
Gittenberger, A., REM. Korthof, N. Schrieken, H. Stegenga en M. Rensing, 2016c.
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De witte geknobbelde zakpijp Phallusia mammilata is inheems voor Europa en komt algemeen voor vanaf de
Middellandse Zee tot aan de zuidelijke kusten van Engeland en Ierland (Hayward & Ryland, 1998). Verder
noordelijk is het water vermoedelijk te koud voor hem. Phallusia mammillata heeft zich dan ook in Nederland
niet gevestigd
De veerster Antedon bifida komt van Portugal tot in Shetland voor (Hayward & Ryland, 1998). Zo kan deze
soort Nederland in principe goed vanuit zijn verspreidingsgebied bereiken, wat ook wordt bevestigd door het
feit dat kleine individuen al meerdere keren aangespoeld langs de Nederlandse kust zijn gevonden (Wolff,
1968).
De bonte mantel Mimachiamys varia komt voor langs de westkust van Afrika vanaf Senegal en komt in Europa
voor vanaf van de Middelandse zee tot aan Noorwegen (de Bruyne & de Boer, 2008). In de Noordzee is de
schelp alleen autochtoon bekend van Helgoland (de Bruyne, 2004). De soort kan Nederland dus goed berei
ken op natuurlijke wijze, en wordt hier ook regelmatig langs de Nederlandse kust gevonden.
In conclusie wordt geen van de 73 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Bantry Bay, Ierland, geacht
een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol (Gittenberger,
201 5a).
7.3 resultaten tarra-inventarisatie Dunmanus Bay
In de periode najaar 2012-voorjaar 20168 zijn in het voor- en najaar ladingen bemonsterd volgens het Schelp
dier import moriitoring protocol (Gittenberger, 2015a). De soorten waarvan levende exemplaren tussen de
geïmporteerde schelpdieren zijn aangetroffen in de big bags die in Nederland aankomen, zijn opgenomen in
onderstaande lijst 2 (de exoten zijn gearceerd):

Lijst 2 van Dunmanus Bay
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Geen van de aangetroffen soorten wordt geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelp
dier import monitoring protocol (Gittenberger, 201 5a).

7.4 resultaten SASI Dunmanus Bay
In totaal zijn bij de SASI in Dunmanus Bay 78 soorten gevonden bij de mosselen in 60 monsters (Gittenber
ger, 2015c). Van de gevonden soorten zijn er 12 uitheems voor Nederland. Onder de uitheemse soorten be
vinden zich 6 exoten.
Deze exoten betreffen de algen Antithamnionella tornifo!ia, Neosiphonia fiarveyi en Sargassum muticum, de
zakpijp Dip!osoma 11sferianum, de Nieuw-Zeelandse zeepok Austrominius modesfus en het marmerkreeftje
Jassa marmorata. Dit zijn geen probleemsoorten voor Nederland aangezien deze soorten zich al in Nederland
hebben gevestigd (Gittenberger, 2009; Wolff, 2005). Hun import vormt daarom geen additief risico.
De algen Alaria esculenta, Apogi’ossum ruscifolium, Callophyllls laciniata, Desmarestia aculeata, Lomentaria
articulafa en Rhodymenia pseudopalmafa zijn allen inheems in Noord West Europa, maar uitheems voor Ne
derland. A. ruscifolium C. Iaciniata, L. articulata en R. pseudopaimata komen in Europa voor vanaf de Midde
landse zee en Portugal tot aan Scandinavië (Guiry & Guiry, 2015; Irvine, 1 983 Maggs & Hommersand,1 993;
8
G
ittenberger, A., R.E.M. Korthof, N. Schrieken, H. Stegenga en M. Rensing, 2013b;
Gittenberger, A., R,E.M. Korthof, N. Schneken, H. Stegenga en M. Rensing, 2014;
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Ardré, 1970; Athanasiadis, 1996). A. esculenta komt voor van Frankrijk tot aan Noorwegen (Feldmann 1954;
Widdowson 1971). D, aculeata komt voor in de Noord Atlantische Oceaan en de Noord Stille Oceaan (Guiry &
Guiry, 2015). Vanuit hun verspreidingsgebieden kunnen deze soorten de Nederlandse wateren goed op na
tuurlijke wijze bereiken. Dit blijkt ook uit aangespoeld materiaal wat langs de Nederlandse kusten wordt ge
vonden (Stegenga, 2014, Stegenga & Mol, 1983; Mol, 2008; Huysman, 1981). Waarschijnlijk is het Neder
landse milieu ongeschikt voor deze elgensoorten om zich goed te kunnên vestigen. Gittenberger & Gittenber
ger (2010> bespreken dit in meer detail.
Het kan bij deze uitheemse soorten niet helemaal worden uitgesloten dat ze zich nergens lokaal in Nederland
hebben gevestigd of vaker aanspoelen. Het betreffen immers soorten die maar weinig mensen kunnen identi
ficeren.
In conclusie wordt geen van de 78 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SAS! in Dunmanus Bay, Ierland,
geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol (Gittenber
ger, 2015a).
7.5 resultaten tarra-inventarisatie Kenmare River

Uit Kenmare River zijn tot op heden nog geen big bags met levende mosselen geimporteerd. Er is derhalve
geen lijst 2 voor dit gebied.
7.6 resultaten SAS! Kenmare River
In totaal zijn bij de SAS! in Kenmare River 92 soorten gevonden bij de mosselen in 120 monsters (Gittenber
ger, 2015d). Van de gevonden soorten zijn er 16 uitheems voor Nederland.
Onder de uitheemse soorten bevinden zich 9 exoten. Deze exoten betreffen de algen Codium fragile, Colpo
menia peregrina, Neosiphonia harveyi en Sargassum muticum, de zakpijpen Diplosoma Iisterianum en Styela
clava, de Nieuw-Zeelandse zeepok Austrominius modestus, het spookkreeftje Caprella mutica en het mar
merkreeftje Jassa marmorata. Dit zijn geen probleemsoorten voor Nederland aangezien deze soorten zich al
in Nederland hebben gevestigd (Gittenberger, 2009; Wolf, 2005). Hun import vormt daarom geen additief
risico.
De algen Desmarestia aculeata, Dudresnaya verticillata, Gastroclonium reflexum, Haraldiophyllum bonnemai
sonii en Palmaria palmata zijn allen inheems in Noord West Europa, maar uitheems voor Nederland. D. acu
Ieata komt voor in de Noord Atlantische Oceaan en de Noord Stille Oceaan (Guiry & Guiry, 2015). D. verticiIla
ta en P. palmata hebben een natuurlijk verspreidingsgebied in Europa wat reikt van de Middellandse Zee en
de Britse eilanden, tot aan Scandinavië (Ardré, 1970; Maggs & Hommersand, 1993; Irvine 1983). G. reflexum
komt langs de Atlantische kust voor van Namibie tot en met de Britse eilanden (Guiry & Guiry, 2015; Irvine &
Guiry, 1983), Het verspreidingsgebied van H. bonnemaisonll reikt van Spanje tot Shetland (Maggs & 1-lommersand, 1993). Vanuit hun verspreidingsgebieden kunnen deze algen de Nederlandse wateren goed op
natuurlijke wijze bereiken. Dit blijkt ook uit aangespoeld materiaal wat langs de Nederlandse kusten wordt ge
vonden (Stegenga, 2014; Stegenga & Mol, 1983; Mol, 2008). Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu onge
schikt voor deze algensoorten om zich goed te kunnen vestigen. Gittenberger & Gittenberger (2010) bespre
ken dit in meer detail. Het kan bij deze uitheemse soorten niet helemaal worden uitgesloten dat ze zich ner
gens lokaal in Nederland hebben gevestigd of vaker aanspoelen. Het betreffen immers soorten die maar wei
nig mensen kunnen identificeren.
De veerster Antedon bifida komt van Portugal tot in Shelland voor (Hayward & Ryland, 1998). Zo kan deze
soort Nederland in principe goed vanuit zijn verspreidingsgebied bereiken, wat ook wordt bevestigd door het
feit dat kleine individuen al meerdere keren aangespoeld langs de Nederlandse kust zijn gevonden (Wolf,
1968).
De bonte mantel Mimachlamys varia komt voor langs de westkust van Afrika vanaf Senegal en komt in Europa
voor vanaf van de Middelandse zee tot aan Noorwegen (de Bruyne & de Boer, 2008). In de Noordzee is de
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schelp alleen autochtoon bekend van Helgoland (de Bruyne, 2004), De soort kan Nederland dus goed berei
ken op natuurlijke wijze, en wordt hier ook regelmatig langs de Nederlandse kust gevonden.
In conclusie wordt geen van de 92 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Kenmare River, Ierland,
geacht een probleemsoort (Bleker, 201 2) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol (Gittenber
ger, 2015a).

7.7 resultaten tarra-inventarisatie Connemara Bay
UitConnemara Bay zijn tot op heden nog geen big bags met levende mosselen geimporteerd. Er is derhalve
geen lijst 2 voor dit gebied.

7.8 resultaten SASI Connemara Bay
In totaal zijn bij de SASI in Connemara 71 soorten gevonden bij de mosselen in 50 monsters (Gittenberger,
2015e).
Van de gevonden soorten zijn er 11 uitheems voor Nederland. Onder de uitheemse soorten bevinden zich 5
exoten.
Deze exoten betreffen de algen Antithamnionella ternifolia, Dasysiphonia japonica en Neosiphonia harveyi, de
zakpijp Diplosoma Iisterianum en het spookkreeftje Capre!Ia mutica. Dit zijn geen probleem soorten voor Ne
derland aangezien deze soorten zich al in Nederland hebben gevestigd (Gittenberger, 2009; Wolff, 2005). Hun
import vormt daarom geen additief risico.
De alg Kallymenia reniformis is inheems in Noord West Europa, maar uitheems voor Nederland. In Europa
komt de soort voor van de Middellandse zee en langs de Atlantische kust tot aan het zuid westen van de Brit
se eilanden (Irvine 1983; Guiry & Guiry, 2015). Deze soort kan Nederland op natuurlijke wijze bereiken, maar
het is hier waarschijnlijk te koud om zich te kunnen vestigen.
Corella paral!elogramma is een zakpijp soort die langs de Europese west kust vanaf de Middellandse zee,
Frankrijk en de Britse eilanden tot in Noorwegen voorkomt (Hayward & Ryland,1995). Ook deze voor Europa
inheemse soort kan makkelijk Nederland vanuit zijn verspreidingsgebied op natuurlijke wijze bereiken. De
zeepok Balanus baanus is vooral algemener te vinden in de diepere gedeeltes van de noordelijke Noordzee
(Huwae, 1985; Kerckhof, 2002). In Nederland spoelen levende exemplaren geregeld aan op drijvende objec
ten. Nabij Schone Waardin in de Westerschelde is Balanus balanus ook al eens autochtoon aangetroffen
(Faasse, 1990).
De zeekomkommer Ocnus Iacteus komt van Brittannië tot in Noorwegen voor (Hayward & Ryland, 1998). De
Nederlandse kust zou hij op natuurlijke wijze goed moeten kunnen bereiken vanuit dit grote verspreidingsge
bied, wat ook wordt bevestigd door het feit dat hij al wel voor de kust van België is gevonden (Massin & de
Ridder, 1988).
De veerster Antedon bifida komt van Portugal tot Shetland vobr (Hayward & Ryland, 1998). Zo kan deze soort
Nederland in principe goed vanuit zijn verspreidingsgebied bereiken, wat ook wordt bevestigd door het feit dat
kleine individuen al meerdere keren aangespoeld langs de Nederlandse kust zijn gevonden (Wolf, 1968).
Lacuna vincta komt van het Arctisch gebied tot de Franse kust voor in Europa, en was vroeger vooral in zee
grasvelden ook in Nederland algemeen te vinden (de Bruyne & de Boer, 2009).
Voor alle beschreven uitheemse soorten geldt dat ze zich niet hebben gevestigd in Nederland omdat het mili
eu hier waarschijnlijk niet erg geschikt is. Daardoor vormen het geen probleemsoorten voor Nederland. Git
tenberger & Gittenberger (2010) beschrijven dit principe in meer detail. Het kan bij deze uitheemse soorten
ziet helemaal worden uitgesloten dat ze zich nergens lokaal in Nederland gevestigd hebben of vaker aanspoe
len. Het betreffen immers soorten die maar weinig mensen kunnen identificeren.
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In conclusie wordt geen van de 71 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Connemara, Ierland, ge
acht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Scheipdier import monitoring protocol (Gittenberger,
2015a).
7.9 resultaten tarra-inventarisatie Mulroy Bay

In de periode najaar 2012-voorjaar 2016e zijn in het voor- en najaar ladingen geimporteerde mosselen be
monsterd volgens het Schelpdier import monitoring protocol (Gittenberger, 201 5a). De soorten waarvan le
vende exemplaren tussen de geïmporteerde schelpdieren zijn aangetroffen in de big bags die in Nederland
aankomen, zijn opgenomen in onderstaande lijst 2.

Lijst2vanIviu1royay

-

lotaal aantal soorten op lijst 2 van Muho
3 Bav

Hoofdgi’oep

1

Jstatus

0

Er zijn tot op heden nog geen levende soorten in de big bag inventarisaties uit Mulroy Bay aangetroffen.

7.10 resultaten SASI Mulroy Bay
In totaal zijn bij de SASI in Mulroy Bay 83 soorten gevonden bij de mosselen in 70 monsters (Gittenberger,
2015f). Van de gevonden soorten zijn er 21 uitheems voor Nederland. Onder de uitheemse soorten bevinden
zich 12 exoten.
Deze exoten betreffen de algen Bannemaisonia hamifera, Codium fragüe, Colpomenia peregrina, Neosiphonia
harveyi en Sargassum muticum, de zakpijpen Didernnum vexillum, Diplosoma listerianum, Molgula man
hattensîs en Styela clava, het mosdiertje Bugula stolonifera, het spookkreeftje Caprella mutica en het marmer
kreeftje Jassa marmorata. Dit zijn geen probleemsoorten voor Nederland aangezien deze soorten zich al in
Nederland hebben gevestigd (Gittenberger, 2009; Wolff, 2005). Hun import vormt daarom geen additief risico.
Dit geldt ook voor de uitheemse slak Gibbula cineraria (Gittenberger, 2004).
De algen Alaria esculenta, Apoglassum ruscifolium, Asperococcus bullosus, Chylocladia verticillata, Desma
restia aculeata, Plocamium cartilagineum en Sphacelaria cirrosa zijn allen inheems in Noord West Europa,
maar uitheems voor Nederland. A. ruscifolium en A. bullosus komen in Europa voor vanaf de Middelandse zee
en Portugal tot aan Scandinavië (Guiry & Guiry, 2015; lrvine, 1983; Maggs & Hommersand1993; Ardré, 1970;
Athanasiadis, 1996). C. verticil!ata, P. cartllagineum en S. cirrosa hebben een verspreidingsgebied in Europa
van Spanje en de Britse eilanden tot aan Scandinavië (Guiry & Guiry, 2015; Maggs & Hommersand, 1993). A.
esculenta komt voor van Frankrijk tot aan Noorwegen (Feldmann 1954; Widdowson 1971). 0. aculeata komt
voor in de Noord Atlantische Oceaan en de Noord Stille Oceaan (Guiry & Guiry, 2015>. Vanuit hun versprei
dingsgebieden kunnen deze soorten de Nederlandse wateren goed op natuurlijke wijze bereiken. Dit blijkt ook
uit aangespoeld materiaal wat langs de Nederlandse kusten wordt gevonden (Stegeriga, 2014; Stegenga &
Mol, 1983). Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu ongeschikt voor deze algensoorten om zich goed te kun
nen vestigen. Gittenberger & Gittenberger (2010) bespreken dit in meer detail. Het kan bij deze uitheemse
soorten niet helemaal worden uitgesloten dat ze zich nergens lokaal in Nederland hebben gevestigd of vaker
aanspoelen. Het betreffen immers soorten die maar weinig mensen kunnen identificeren.
De zakpijp Ascidia mentula is een voor Europa inheemse soort die algemeen voorkomt lang vanaf de Middel
landse Zee tot in Noorwegen (Hayward & Ryland, 1998). In Nederland lijkt deze soort zich niet gevestigd te
Gittenberger, A., R.E.M. Korthof, N. Schrieken, H. Stegenga en M. Rensing, 2013b;
Gittenberger, A., R.E.M. Korthof, N. Schrieken, H. Stegengaen M. Rensing, 2014;
Gittenberger, A., REM. Korthof, N. Schrieken, H. Stegenga en M. Rensing, 2016b.
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monsterd volgens het Schelpdier import monitoring protocol (Gittenberger, 201 5a). De soorten waarvan le
vende exemplaren tussen de geïmporteerde schelpdieren zijn aangetroffen in de big bags die in Nederland
aankomen, zijn opgenomen in onderstaande lijst 2 (exoten zijn gearceerd):
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Geen van de aangetroffen soorten wordt geacht een probleemsöort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelp
dier import monitoring protocol (Gittenberger, 2015a).

10 Gittenberger, A., R.E.M. Korthof,
1-1. Stegenga en M. Rensing, 2013b;
Gittenberger, A., R,E.M. Korthof, N. Schrieken, H. Stegenga en M. Rensing,
Gittenberer, A., R.E.M, Korthof, N. Schrieken, H. Stegenga en M. Rensing,
Gittenberger, A., R.E.M. Korthof, N. Schrieken, H. Stegenga en M. Rensing,
Gittenberger, A., R.E.M. Korthof, N. Schrieken, 1-1. Stegenga en M. Rensing,
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7.12 resultaten SASI Castlemaine Harbour
In totaal zijn bij de SASI in Castiemaine Harbour 70 soorten gevonden bij de mosselen in 70 monsters (Git
tenberger, 2016a). Van de gevonden soorten zijn er 12 uitheems voor Nederland. Onder de uitheemse soor
ten bevinden zich 4 exoten. Deze exoten betreffen de algen Colpomenia peregrina en Undaria pinnafifida, de
zakpijp Aplidium glabrum en de Nieuw-Zeelandse zeepok Austrominius modestus. Dit zijn
aangezien deze soorten zich al in Nederland hebben gevestigd (Gittenberger, 2009; Wolf, 2005). De import
van individuen van deze soorten vormt daarom geen additief risico.
De algen Brongniartelta byssoides, Cryptopleura ramosa, Desmarestia aculeata, Neosiphonia elongella, Os
mundea hybrida, Plocamium cartilagineum, Polyides rotunda en Rhodomela confervoide.s zijn uitheems voor
Nederland, maar inheems voor Noord West Europa. 8. byssoides, C. ramosa, P. cartilagineum komen in Eu
ropa voor vanaf Portugal tot Noorwegen (Guiry & Guiry, 2016; Maggs & Hommersand, 1993). 0. acu!eata
komt voor in de hele Noord Atlantische Oceaan en de Noord Stille Oceaan (Guiry & Guiry, 2016), De alg N.
elongella komt voor vanaf de Middellandse zee en langs de Atlantische kust van Frankrijk en rondom de Brit
se eilanden tot in het Kattegat langs de Deense kust (Guiry & Guiry, 2016; Maggs & Hommersand, 1993). 0.
hybrida heeft een natuurlijke verspreidingsgebied van de kust van Afrika tot aan het zuid westen van de Britse
eilanden (Maggs & Hommersand, 1993). P. rotunda en R. confervoides komen in Europa voor vanaf Spanje
en de Britse eilanden tot aan Noorwegen en IJsland (Maggs & Hommersand, 1993; Dixon & Irvine, 1977;
Ardre, 1970; Athanasiadis, 1996).
Vanuit hun verspreidingsgebieden kunnen deze soort de Nederlandse wateren goed op natuurlijke wijze be
reiken. Dit blijkt ook uit aangespoeld materiaal wat langs de Nederlandse kusten wordt gevonden (Stegenga,
20 14. Stegenga & Mol, 1983). Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu ongeschikt om zich goed te kunnen
vestigen. Gittenberger & Gittenberger (2010) bespreken dit in meer detail. Het kan bij deze uitheemse Soorten
niet helemaal worden uitgesloten dat zij zich nergens lokaal in Nederland hebben gevestigd of vaker aanspoelt. Het betreft immers soorten die maar weinig mensen kunnen identificeren.
In conclusie wordt geen van de 70 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Castiemaine Harbour, Ier
land, geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol (Git
ten berger, 201 5a).
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8. Mitigerende maatregelen
Om het risico op de import van probleemsoorten met schelpdieren te minimaliseren heeft de VIS door
GiMaRIS een monitoringsprotocol laten opstellen. Kern van het protocol is dat twee soortenljsten voor
elk exportgebied worden opgebouwd, bijgehouden en over de tijd geoptimaliseerd aan de hand van
de doorlopende monitoring.
LIjst 1 betreft de lijst van soorten die tussen, op of onder de schelpdieren leven in het exportgebied.
Lijst 2 bevat de soorten waarvan levende exemplaren tussen de geïmporteerde schelpdieren zijn aan
getroffen in de big-bags die in Nederland aankomen.
Aan de hand van de historische inventarisatie- en monitoringsresultaten worden bij de halfjaarlijkse
monitoring per gebied negen verschillende risico parameters berekend. Gebaseerd op deze parame
ters wordt per gebied de intensiteit van de verplichte monitoring van levende organismen in big-bags
bij aankomst bepaald, naast de noodzaak voor een drie-jaarlijkse inventarisatie van de totale diversi
teit aan soorten door een specialist in het determineren van mariene soorten, in het export gebied zelf.
Zo worden de twee soortenlijsten zo actueel mogelijk gehouden, wat het mogelijk maakt het risico te
minimaliseren dat probleemsoorten in Nederland worden geïntroduceerd door schelpdiertransporten.
Indien tijdens een inventarisatie in het exportgebied, of bij de monitoring bij aankomst of via een be
trouwbare externe bron (bijvoorbeeld een publicatie) een probleemsoort in het exportgebied wordt
aangetroffen, dan zal voor schelpdieren uit het desbetreffende gebied per direct de quarantaine rege
ling gaan gelden. Indien in het seizoen dat deze probleemsoort wordt ontdekt, reeds schelpdieren in
de Oosterschelde zijn uitgezaaid, dan zullen de percelen waarop dit is gebeurd zo snel mogelijk
schoon gevist worden. De schelpdieren die hierbij worden opgevist moeten worden behandeld vol
gens de quarantaine verordening.
De introductie van scheipdierziekten wordt voorkomen door EIJ regelgeving (zie 4.4). Bovendien wor
den mosselen niet geïmporteerd indien er volgens de Europese normen een te hoog gehalte aan
schelpdiertoxine veroorzakende algen in het water aanwezig is, dan wel als er scheipdiertoxines in de
mosselen zijn geconstateerd.

9. Cumulatieve effecten van uitzaaien
Zoals in hoofdstuk 6 en 7 aangegeven zijn significant negatieve effecten op habitats, habitatsoorten
en vogels niet te verwachten. Hierdoor is het tevens onwaarschijnlijk dat het gebruik van de mosselpercelen voor de import van mosselen cumuleert met het overige gebruik van de Oosterschelde.
Mosselen die op de veiling te Verseke worden verkocht, worden door de handelaren uitgezaaid op de
zogenaamde verwaterpercelen, gelegen op de Yersekebank in de Oosterschelde.
Deels worden de geïmporteerde mosselen eveneens uitgezaaid op de verwaterpercelen op de Yerse
kebank. Import en aankoop van mosselen op de veiling vullen elkaar aan. De handelaren trachten hun
voorraad op niveau te houden. Het aantal verwaterpercelen is beperkt, waardoor ook de opslagcapa
citeit beperkt is.
Mosselen die uitgezaaid worden op verwaterpercelen komen in de plaats van Nederlandse mosselen.
De behoefte aan import treedt op er als er een tekort is aan zaadlhalfwas in eigen land.
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Gezien het korte verblijf van mosselen op de percelen en de beperkte hoeveelheid water die geduren
de deze tijd mogelijk gefiltreerd wordt door de mosselen, valt niet te verwachten dat de draagkracht
van de Oosterschelde door de import wordt beïnvloed.
Ook voor (schelpdieretende) vogels verandert het voedselaanbod in de Oosterschelde niet door het
uitzetten van geïmporteerde mosselen op de percelen. Dit betekent dat een stapeling van effecten
kan worden uitgesloten.

10, Conclusie
In de mosselen uit de Ierse deelgebieden Bantry Bay, Dunmanus Bay, Kenmare River, Connemara
Bay, Mulroy Bay en Castiemairie Harbour komen geen probleemsoorten voor. Alle genoemde soorten
die uitheems zijn voor de Oosterschelde, zijn wel inheems voor NW Europa en hebben zich nog niet in
de Oosterschelde gevestigd omdat het milieu in de Oosterschelde waarschijnlijk ongeschikt is voor de
soort. (Gittenberger en Gittenberger, 2010)
Uit de jarenlange monitoring bij aankomst is bekend dat tijdens het vissen, spoelen en transport een
scheiding van mosselen en tarra plaatsvindt en dat het aantal soorten dat levend met een lading mos
selen mee komt, gering is. Zie het verschil tussen het aantal soorten op lijst 1 en die op lijst 2.
In de mosselen die zich bevinden in de gebieden waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, zijn bi]
de SASI’s geen probleemsoorten gevonden. Import uit deze gebieden vormt dan ook geen bedreiging
voor de instandhoudingsdoelen van de Oosterschelde wegens de kans op introductie van probleemsoorten.
Het schelpdier import monitoring protocol zorgt er door de wijze van monitoring voor dat eventuele
probleemsoorten worden geconstateerd en indien er desondanks toch probleemsoorten zijn uitge
zaaid, deze alsnog worden opgevist en verwijderd.
Uit hetgeen in de voorgaande hoofdstukken is beschreven, blijkt dat er geen argumenten aanwezig
zijn op basis waarvan geconcludeerd zou moeten worden dat het uitzaaien in de Oosterschelde van
mosselen afkomstig uit Bantry Bay, Dunmanus Bay, Kenmare River, Connemara Bay, Mulroy Bay en
Castlemaine Harbour,een aantasting van de natuurlijke kenmerken, zijnde de betrokken beschermde
vogel- en habitatsoorten van de Oosterschelde, tot gevolg zal hebben. Derhalve is er geen significant
effect op de instandhoudingsdoelstellingen van de Oosterschelde.

24

It Literatuur
Arcadis, 2011,- Nadere Effectenarralyse Deftawateren fase Ii (NEA II)
Beleidsbesluit Scheipdiervisserj 2005-2020. Ruimte voor een zilte oogst. Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Den Haag, 1 oktober 2004.
Gittenberger, A., 2007.-Recent population expansions of non-native ascidians in The Netherlards.
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 342(1): 122-126.
Gittenberger, A. & R.J. Leewis, 2008.-Validatie van de methodiek voor de bepaling van kwetsbaarheid
van watertypen voor exoten. TPS report nr. E002108. GIMaRIS report nr. 2008.14: 45 pp. Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, Den Haag.
Gittenberger, A., 2009.- Exoten in de Oosterschelde. In opdracht van Ministerie van LNV, Directie
Visserij. GiMaRIS rapport 2009.08.
Gittenberger, A., 2010.- Schelpdier import monitoring protocol. In opdracht van de Vereniging van
Importeurs van Schelpdieren. GiMaRIS rapport 2010.10, november 2010.
Gittenberger, A. & E. Gittenberger, 2010.-Uitheemse soorten in tarra-bemonsteringen en hun potentie
om Nederland op natuurlijke wijze te bereiken. GiMaRIS report 2010.22: 11 pp. lssued by the Vereni
ging van Importeurs van Schelpdieren.
Gitteriberger, A., R.E.M. Korthof, H. Stegenga en M. Rensing, 2013a.- Inventarisatie van de soortendi
versiteit in tarra van mosseleri uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland, voorjaar 2013. G1MaRIS 2013_06
Gittenberger, A., R.E.M. Korthof, N. Schrieken, H. Stegenga en M. Rensing, 2013b.- Inventarisatie van
de soortendiversiteit in tarra van mosselen uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland, najaar 2013. GiMa
RIS 201319
Gittenberger, A., R.E.M. Korthof, N. Schrieken, H. Stegenga en M. Rensing, 2014.- Inventarisatie van
de soortendiversiteit in tarra van mosselen uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland, voorjaar
2014.GiMaRIS 2014_05
Gittenberger, A., 201 5a.- Schelpdier import monitoring protocol. In opdracht van de Vereniging van
Importeurs van Schelpdieren. GiMaRIS rapport 2010.10, update 2015.
Gittenberger, A., M. Rensing, P. Niemantverdriet, H. Stegenga, 201 5b.,- Schelpdier Afhankelijke Soor
ten Inventarisatie: SASI Bantry Bay, Ierland, juli 2015. GiMaRIS 2015_31
Gittenberger, A., M. Rensing, P. Niemantverdriet, H. Stegenga, 2015c.,- Schelpdier Afhankelijke Soor
ten Inventarisatie: SASI Dunmanus Bay, Ierland, juli 2015. GiMaRIS 201 5_32
Gittenberger, A., M. Rensing, P. Niemantverdriet, H. Stegenga, 2015d.,- Scheipdier Afhankelijke Soor
ten Inventarisatie: SASI Kenmare River, Ierland, juli 2015. GiMaRIS 2015_33
Gittenberger, A., M. Rensing, P. Niemantverdriet, H. Stegenga, 2015e,,- Schelpdier Afhankelijke Soor
ten Inventarisatie: SASI Connemara, Ierland, juli 2015. GiMaRIS 2015_34
Gittenberger, A., M. Rensirig, P. Niemantverdriet, H. Stegenga, 2015f,,- Schelpdier Afhankelijke Soor
ten Inventarisatie: SASI Mulroy Bay, Ierland, juli 2015. GiMaRIS 2015,,,,5’

25

t,.

1•.

Gittenberger, A., REM. Korthof, N. Schrieken, F1. Stegenga en M. Rensing, 201 5g.- Inventarisatie van
de soortendiversiteit in tarra van mosselen uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland, najaar 2014. GiMa
RIS 201506
Gittenberger, A., M. Rensirig, F1. Stegenga, 2016a.,- Schelpdier Afhankelijke Soorten Inventarisatie:
SASI Schelpdier Afhankelijke Soorten Inventarisatie: SASI van de mosselen bij Castiemaine Harbour,
Ierland, juni 2016. GiMaRIS 2016_20
Gittenberger, A., R.E.M. Korthof, N. Schrieken, F1. Stegenga en M. Rensing, 201 5e.- Inventarisatie van
de soortendiversiteit in tarra van mosselen uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland, voorjaar 2015. Gi
MaRIS2O15_11
Gittenberger, A., M. Rensing, H. Stegenga, 2016a.,- Schelpdier Afhankelijke Soorten Inventarisatie:
SASI Scheipdier Afhankelijke Soorten Inventarisatie: SASI van de mosselen bij Castlemaine Harbour,
Ierland, juni 2016. GiMaRIS 2016,,,,.20
Gittenberger, A., R.E.M. Korthof, N. Schrieken, F1. Stegenga en M. Rensing 2016b.- Inventarisatie
van de soortendiversiteit in tarra van mosselen uit uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland, najaar 2015.
GiMaRIS 2016_Ol
,

Gittenberger, A., R.E.M. Korthof, N. Schrieken, H. Stegenga en M. Rerising 2016e.- Inventarisatie
van de soortendiversiteit in tarra van mosselen uit uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland, voorjaar
2016. GiMaRIS 2016_07
,

Ministerie van EZ, 2016.- Effectenindicator (website Natura 2000, EZ)
Ministerie van EZ, 2016.- gebiedendatabase (website Natura 2000, EZ)
Ministerie van EZ, 2016.- soortendatabase (website Natura 2000, EZ)
Ministerie van EZ, 2009.- Aanwijzingsbesluit Natura 2000 ‘Oosterschelde’, Programmadirectie Natura
2000: PDNI2009-1 18
Ministerie van EZ, 2006.- Natura 2000 doelendocument (hoofddocument en bijlagendocument)
Ministerie van EZ, 2006. Natura 2000 gebiedendocument. Gebied Oosterschelde
Ministerie I&M, RWS, 2016.- Beheerplan Deltawatereni Oosterschelde
Wijsman, J.W.M. & A.C. Smaal, 2006. Risk Analysis of Mussels Transfer. Report No. C044/06, June
2006, Wageningen IMARES, Yerseke.
Wijsman, J.W.M. & 1. De Mesel (2009). Duurzame Schelpdiertransporten. Rapport C067/09, 111 pp.
Wageningen Imares, Yerseke.
Wolff, W.J. (2005). Non-indigenous marine and estuarine species in the Nethertands. Zoologische
Mededelingen 79 (1). Pp. 1-116. ISSN 0024-0672.

26

CtrarnJwn sccwidaflm

Ceramhirn ihaurn
Chordafilum
CalporneFopon’grina
Ciptonernia hmcmica
Cutleria multiMa
Desmare.stia acukara
Dudnsnaya wraciUata
4CUS vlculosus
GØ&jktbi,min,
Lamhiaria %hgîk#a
Lomentaria ckn’1Ioa

—
NaoszphonÎahafl
Palraarlapatmata
Poijhonla bnitliel
Po’s(phon1a elongata
Poyslphonia st1ctn
Po?pklra wnblllcalls

Rhtoclonhtm riparnim
Saccharîna k#nshnc7

&nassum mdlcwn
&i taslphci lomensarki
Vi ‘a dathrata
Viva compressa
Z7sa linza
Vh a iuhindata
Snimbmiiclws iriqueter
Ascidialla aspersa

Dîplsoma Iisan*mum
Phallusia mwnmullata
Colieporeilci h)auina
Electro pilasa
Mcm branipora mcm unacea
Scrupoceîlaria sciposo

1

1

—

Ligbve
Roth
(Lnmaeus) Stackhouse
Sanvageau
Guuy & L M 1n’ne
(Turner) Cireville
(Linxrneus) JVLamouroux
(Withenng) Le Johs
Lrnnaeus________________________
Yamada
(Hudson) .1V LamourowL
(Turner) Gaillon

.

ey)KirnCios GSatd
(Liiniaeus) Kuutze
i11wya) Sprengel
(Hudson) Sprengel
(Diliwyn) Greville
Kulzing
Roth) fiarvey
Uzmaeus) 3 VLanzouroux
(teneusho1t
lj4ngbye) Link
(RoIb) CAgardh
Linnaeus
Ltnnaeus
Bliding
Linnaeus l758
(Muller. 1776)
(Milne-Edwards. 1841)
cnvzer. 1815)
(Ltnnaeus, 1767)
(Lümaeus. 1767)
(Linnaeus. 1767)

1 Limzaeus, 1758)

Algae
Algae

Algae
Algae
Algae

Algae

Inheems
Inheems
Inheezus
Exoot

Uttheems
Inheems
Uitheems
Uatheems

Inheems
Inheems

Mae
Algae
A]gae

Algae
Aigae

Inheenu
Exoor

\1gae
Algae

—

Uitlwetns
Tnheems
Inheezns
Inheezus
Inbeesus

hzheems
hibeenis
Inheerns
Exoot

Exoot
Uitheems
Inbeezus
Inheenzs
Jnbeems
Inheezus
lnheezns
Inheems
Exoot
Inbeeins
Inbeeius
Inheems
hiheenis

Algae
Algae
Algae
Algae
Algae
Algac
Algae
Algac
AIgae
Algae
Algae
Algac
Annehda
Asctdiacea
Asciduacea
Ascidiacea
Biyozoa
Biyozoa
Bryozoa
Bsyozoa

—

27

Garninans saiiniis
Idoico gra?wlosa
Jassaftilcata
Phtisica marina
Pilummis hifl1iiis
Pisidia 1angxcoim
Tiyphasa iwza
Anwdon bhlda
Asterkzs nibøis

Ecl#ims cscuiergus
Echhms escubmsus
3farthastonas gksckilis
Gphiothflxfragilis
Psaim,ocinus naliaris
Facoilna bostoniansis
Met&ranomta squannlk7
Liirorina liutova
firnachlam» iui1a
Musculus subpictur
Micel1a lapillus
Anguiia angiilla
CWiara mustela
C)clapferzds lirnipus

Spooner. 1947
Ralbke. 1843
(Montau. 1808)
Slabbei 1769
(Linmieus, 1761)
(Linnaeus 1767)
(Kroyer, 1846)
(Petmant. 1777)
Linnaeus, 1758
Linnaeus, 1758
Liaeu.s. 175$
(Linnaeus, 175$)
j (AbIdaaxd. in Müller. 1789)
(PLS. Müller. 1771)
(Coulhony 1838)
(Lrnnaeus, 1758)
(Lumaeus, 1758)
1imiaeus, 1758)
(Cantraine. 1835)

Lmnaeus, 1758)
(Liaesn, 1758)
(Linunens, 1758)
Lümaeus 1758

-

-

—

[Inheems
Inheenis

eena

Inheenis
Jnheeins
Jnbeen

Cntstacea
Caistacea
Cnistacea
Ctustacea

Cnistacea

-

—

hheems
Inbeenis
Uitheems
Inheems
Inheetns
1nheenisl
Inheenis
Inheenis

Inheeins
Inheems
J.uheenis

Uttheems
hiheenu
Inheetus
lnheeins
Inheenis

Ciusiacea
Ciustacea

Eehinodermata
Echinodermata
Echinodenuata
Echinodermata
Echinodei-nmta
Echinodennata
Echinodermata
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Pisces
Pisces
Pisces
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Ascophvllwn nodc,.sum
Brsopsis !pioid€’s

(Liniueus) Le Joirs
(Hudson) Ktitzmg

J iVLanionroux

Caiaphyllis Jacinicra

(N.’tgeh ex Kützmg) Maggs & Hornn’tersaad
Roth

Atgae

AIg]e

Algae

Algae

Inheenis
Inheems

Uttheerns

1nheem

Inheenis

Inlieenis

Caraminrnpallidnrn
Cerwniwn vhatwn

Algae

Inheenis
Inheenis

J Algae

Algae
Algae

(Iinnaeus) Stackhouse

(Linnaeus) J.VLamouroux

lnheeins

Uitheenis

Ciadapliara olbida
Cutkria rrndiiflda

Algae

Algac

Inheenis
Inheems

Chanicrfi!wn

Dasinansria acuIara

(Hudson) J VLamouroux

Algac

Algae
Algae

-

Erythrr.irrichîa cW?Wa

Dicata dichotorna

Linnaeus

(Diliwyn) JAgardh
Linnaeus

(Nees) Kutzin
(turner) Greville

Fuczis semirrn

Algae

Algae
Algac

hiheenis

Inheenu
inheesus

Inheeins

(Han’ev) PC.Sitva

4igae

Aigae
Aigae

Aigac

Firnis vcsicEIIosus

]
(Hudson)JV Lamouroux
Hudsan Lvngbye

Hpiçjrsja hiaa
Lammaria dlglrata

(Turner) (kuilen

Algae

AIgie
Algae

uheenis

Inheenis
Inheeius

Alae

Algae
Algae

Uitheems

Inheenis

Inheenis
Inheetus

Exoot

(J ‘ Baile) Kun Clios Guny &ers
(Dili)Sprene1
(Hudson) Sprengel

Inheems
titheenis
Lomentanac&nedosa_--

Larnntana arliculata

Halidrys siliquasa
(Linnaeus) Lyugbye
Himaiithai,a €?ongata
(Linnaeus) S FGray
Ilindsia grwiu!oso____________ (Smith) PC.Sslva

hilieeuts

—

(Hudson) Greville

Algat
Poii.sIphonkz elongato

eos?phoma hors au

PovsqhoniaJhcoides

(Dillwyu) Cirevile

.Aigae

t (3Eilis) Ngeh
(Dzllwyn) Feldrnann

AIge_______ kiheenis

A1ge

Poêhonîabivdr’

Polvsphonia stricla

Rhodolhaimneiaflorldula

(J Lansourouxi PC St1a
(Linnafus) J VLanicuroux
(‘rencio) Fensholt

Pterothamnianphurnda
Rhodj7rwniapsetdopahnata

(Lyngbye) Link

—

Algac

Â1ae

Inheeins
Inheems

Inheems
Exoot

cina latissirna
Sa?as?m? mutician

Linnaeus
Wu11n

Aige
&stasiphon k’nentar1a
Ulva coinpressa
Ulvaflexuasa
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Obclia Iongtssinaa
Ampftlaoe ntbiicata

Obaliagenicailata

Matridiaim senile

D»ianwnapurnila
Eiopiewra lwam

Mphcn

Mmbrani om n?nbranacea
‘hvstis

Ca3ptosulaaallasiana
El&oilosa

Conppewn ft’tÎczdaan

(Montagu. 1808)
Hohues 190Ç

Spoonen 1947
Leach, 1815

(Darwin 18’4)
Bruguiëre. 173Ç1

a11as, 1766)
(Montaga, 1818)

(Linnaeus, 1761)
(Linnaeus. 1758)

Linnaeus. 1758)
Elils & Solander. 1786

Linnaeus. 1767)
Hode. 1863

(Linnaeus. 1767)

(Moil, 1803)

Linnaeus. 1767)
(Liaetts, 1767)

Ciustacea

Ciustacea
Cnastacea

Crnstace

Ciustacea
Ciustacea

Cmsticea
Caustacea

Caudana
Crustacea

Cnidaaia
Cnidaiia

Cuidaaia

nid.ia

Bavozoa
be1icata

Bryozoa
Brvozoa

Bîvozoa
Bxyozoa

Inhetins

lnheeins

Inheems

Exoot
Inheeius

lnheents
Inheenis

Inheenas
Inheenas

Inheems

Jnheeins

Inheenis
heenis

Inheeins
inbeenis

Inheenis__—

Ascadiacea__— Eoot

4zuroimmns rnodsius
Balanus craarnlus

(Linnaeus. 1767)
Slabbea 1769

Echinodermata Inheems

vlIIne-Edwards 1841)

Jassa mannoaata

(Linnaeus, 1767)

Echinodenuata Inheenis
Ecbinodennata Inheeans

IdoW.apelagka
Jassafalcata

Mollusca
Poiifera

Inheenis

Inheems
Inheems

Jnheeins

Inheenis

Inheems
Exoot

Inheenis

1nheenv

Necampubar
Plirisica naaflna

(Delie Cbiaje. 1828)

Inheenis__—

IIcvo,lla hjalrnL7

Pisidia Ion.gicornis
Arnph.pho!is squwnata

Linnaeus. 1758
(?L.S. Mtiller, 1771)

Mollusca
Molhisca

—__________

Asterias nibens
Psammechinus inillaris

(Gmelin. 1791)
(MûIler. 1776)

Jnheeins

Inheems

gammorus salinus

Dato camnato
Facelina ariculata

Mollusca

Mollusca

Porifera

caustacea

Reieranomiasqztaanula

(Cantraine, 1835)

(Linnaeus. 1758)
Linnaeus. 1758
( 1766)
(Haeckel, 1870)

—____

hiscuhs subptcnis
Osrrenedufls
Leitcosolenia wiriabilis
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Bijlage 3: Lijst 1 soorten Kenmare River

De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de mosselen zijn aangetroffen.
Exoten zijn geel gearceerd.

Hoofdgroep
Algoe

Oorsprong
huieems

Aigae
Algac

luheems

Roib

igae

Iulieem

(Liirnaeus} Siaekhouse

?Jae

Inheenis
hulieeziis
Ijilieeni
Exoot
lulieems

Soort

Auteur

Acivchaeuwn tfrçatuIwn
Ascopîn !iiim iodosznn
Cerainiu,,i wcia;datuni
Ceraintum ifrgajmt
Choidaftlijm
Ckidvphora albida
Ckdophtirawricra
Cimmfra.ik

(Hae3jBatters
(lüuiaeus) Le Jobs
Lynbye

CoIaconema neii,alioms
Coiuek,perii
Cutleria inn! rifida
Desinaiei!ia adulealLi
Diidieuîcna verîietllaci
Ectoeaipus sihculosiis
Fncin wmitns
Fucus veskulosus
Gastrockrniwu n’fle’.um
(;rtluia deio;’iuit
1-Ja raldiophvlhnn bomwnjaisoni,
Ffinckia hiekiae

(De Notaris es LEufour) Stegenga
Sauvaeau

Algae

(Tuniel) Grevile

Algae

Exoot
Iiilieenis

(Linnaeus) J,VLarnouioux

Algae

Uitheenu

(Watheiin) Le Jolis

Alae

Uitheems

(Dilhsyn) Lyngbye

Algac

Tnheeins

Liiuiaeus

AI2ae

Iiiheeins

Linnaeu

Algae

(Cliauvrn) Ktitzmg

Algae

Harey

Algae

iienis
Uatlieeui
Inhecuas
Uttheeuis
Inheenas

—

{Nee) }utzIng
(Hudson) Kittzin
(Suinigar Hanoi

(Kylan) ADZino a
(Harvey) PC Salva

Algae
—

—

-

Agae
Algae
Algac

j Algae
j Algae

Inheems

—
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1

(Dillwvu) Greville

j A1ae

1uheem

1nheeui

1nheetu

Saccharina latiima

RlwdotharnntdllafloHdula

Rhî:oclonium ifpariurn

Ptvt1iamnion pimimla

(Lynbye) Luik

(Yeu1o) Fenho1t

(Lmmeu5) 3 V1amtuux

(Diliwyn) Fe1duinn

RoIb) Harey

A1ge

Atgae

Algae

Algae

Algae

Algae

1nheern

hiheeiu

Inheem

InIaeeni

Paîistphona srncta
(1 E1h) Nâe1i

Algae

[ A1ae

Sawn muticum
Linnaeu

lnheeins

Exot

1aiphii 1onuntaria
3
Sc
Liuaaew

-

compre;a

[7ii

Mgae

Algae

1nlieetu

1nheeni

Ciana intc:rïnalis

Azeididila aspeaw

SptvrbL spisDrhis

5irQbrnncJws 1riqu.tr

Sabdllci palonffia

(Mine-Edwamda. 1841)

(VanBeneden. 1846)

Linnaeu 1 76)

(MüIler, 1776)

cLinnaeu 175 S)

(Lumaeu 1158)

Savigny. 1822

Asculiacea

Awichacea

Acidîacea

Âcidjacea

Annetida

Annelada

Annelida

Excxit

Inheems

taheem

Inbeenis

1 Inbeem

1nheezn

neeui

1n1ieem

j B1idin

Annelida

Iuheeni

kheem

(Lüinaeus. 1758)

(Lwzaeu) Cbintenea

Jnheeui

C A!ardh

Ulva iirtetinalrs
—

Tcrtbrata ianoa

Annelida

Annelida

Dnditdaa giossulrnia

:Herdzizai.1881

Ulva rotundata

Lepidouotu. quaniatus

QuaIrefaee. 1866)

Lümaeu. 1758

UZia rigida

Pomatoccft’s lgpnarcki

Ncrtspclagica

StyIa ciaia

Diplasoma limrianum

Bryozoa

Btyozoa

Brvozoa

Iaiheem

h±eem

Inheeur.

Actdiea
(Linnaew. 176)
(Linnaeu. r6)

(Lznaaeu 176v)

-

CdkpardUa in alina
Ekcrrapilo:a
Scrnpacelkraa scrupa;a

£\IdIn!2ranIpLWa niernbzanacea

Inheems

Inheems

Inheeni

1nheem

Cnmdana

C’mdana

Cnidaria

Brvozoa
E11i & Solander. 17S6

lieeur

nbeeu

(Ltnnaeus F58)

Lmneu5, 158)

Cnidaraa

Cnidaria

Luuiaew. 1758
Ectopleura laiynr

Luinaeu 1761)

—

Kit1icnpauiia pinnata

(Dalveli, 1848)

AZcvonhnn digitannn

Sagartiaelgan.

M’fridiunz sdnhie
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Soort

Autew

Anpzrhoeiibncata
dihanas iresrcns
Aust,mninsmOdesrus
&ilam,s crenatus

Ciinccrpagurns
cpref1aim#ica

Euahis occultu5
Idoteapelagica

înachus phalangnnn
.Jassa

J(Montagu 1818)

Eloofdgtoep

Oorspiong

Cnistacea

hdaeenis

Cruslacea

E,ooI

Leaek 1813)

[parwrn 1854)

-

-

Bnl8uiéxe. 1789

1 Crustacea

h1ieems

Linnaeu 1758

Cnistacea

J In1

Cnistacea

Exoot

fSchtnui 1935

1

Lebour 1936)
ILeach 1815
Fabnciu 1775)

ora

Cnistacea

Inheems

Crustacea

Inheenis

Cnistacea

Inheems

Ciustacea

Exooi

Jassapusilia

(Sars. 1S94)

Cnistacea

Macropodrostrara

(Liiuiaeus, 1761)

Cnstacea

PhtisÉca rnari;io

Slabber 1769

Cnistacea

Inheeins

Pdto,inus 1w wilus

Linnaeus, 1761)

Crustacea

Inheenis

Pis

longicornis

Inheenis
Inheems

-

(Lmaeus. 1 67)

Crustacea

Iaheerns

Stenorhoe marina

(Bate 1856)

Crustacea

Inheenas

Trapiwsa nana

(Kroyer 1846)

Crustacea

Inheenis

$ntedon infida

(Pennant, 177T

Edunoiennata

Asterias t ubens

Lmnaeus, 1758

Ecinnodennata Inheenas

Ophiorhiiïfiagilis
Ophîw’a

‘k°

_Abildeaard, in Muller, i789

1 Uitheems

Ecinuadennata Inheenis

Forbes 1839

Eclunodemaata

Inheems

Psaminechinus writarïs

(PL.S Müiler. 1771)

Echniodemiata

Inheenis

Buccinum undatwn

Lmnaeus. 1758

Mollusca

Inheerns

(Muller, 1776)

Molhisea

(Lmnaeus 1758)
1

Mollusca

Inheezus

Facefina auriculota

Fleteranomia squatnula

-.

J.uheerns

Hiatella aretica
Littorina lztrorea

(Linnaeus. 1767>

Moilusca

J,niieeins

(Linaaeus 1758)

Mollusca

Inlieenis

4Iiachïunns iario

(Lmnaeus. 1758)

Moilusca

Uitheems

ffonia porellifot7nis

(Lumaeus 1767)

Mollusca

Inheems

Mollusca

Inheems

Porafera

Inheems

Musculus subpicrus

(Cantrame. 1835)

Leucosoknia iariabilis

(Hecli, 17

—

—
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Ceramhim ihgafrni

-

Clionfa fl’wn
Cladaphora albida
DaspJiniajapowca
Dc.sl,Jaft!sria lgu1a1a
Dmim’siia vnidis
Ecrocaipus siliculosjis
Fucus seirahs
Fucu. yesfrulosus
Ipoglossum hipvgtossoides
Lallrnwrna r?üfonms
Lammaria digifala
Loinenlarla clavellorn
‘eos;phorna hirvç
Povsiphonia cIonaIa
Pterothanmionp(umnla
Saccharina latLima
Sfosiphon kirnenfaria
Ulva intesfinolis
T7varigida
nebrara lanosa
Leaidonoi,s squarnaras
Pomatoceros larna?rki
&ibellopavonina
Sphubnrnchus triquezer
Enpohinnio nebulosa
Nereispeiogjca
Ascidiella aspersa
Ctona znt’.sIIncrî;s
DWiosorna Iisrerw,n,rn
Slycla oriacea
Careilaparalkiogramma
Alcyonidioidas myfili
Ek’€rrapiloso___________
Membrampora rnønbranace
Cdlleporella !1ina

1

Rotb
(Linaeus) Sti.khouse
Nes) Kutzing
(‘ieadoH S km
(Stackhou) 3. VLarnouowL
(Müller) 1 VLaouroux
(Di11wyn Lvnbye
Liun.eu3
Linnaeus
(Stack1ioue) F S Colhiu & Hezve
(Turae) 3 Aardh
(Hu4soi IV. Lamourou
(Turnefl Gai lon
(3 V Baile) Kini Cho Gur & Satmdess
(Hudson) Sprengel
(J.EUis) Nigdi
(Linnieus) J,VLainouroux
(Lyngbve) Link
Linnacus
C,Agardh
Linnaeus) hristezzsen
«.innaeus 1758
Quaefages. j
866
l
Saviiy. 1822
(Linnaeus, 1758)
(Montagu. 1818)
Lnnxus. 1758
Muller 1776)
(Linnaeus 1767)
(Milne Eduads 1841)
(.k1de & Hancock, 1848)
(Mühlei, 1776)
(DalyeII. 1848)
(Linnaeus. 1767)
(Linnaeus, 1767)

1 (Linnaeus. 1767)

1

Inheeins
Inheenis

Inbeems

T Uitheenis

Exoot
Inheenis

Algae
Inheeins
Algae
Inhferns
Algae
Inheems
1gae
Exoot
Algae
Jnheeius
Inheeius
Algae
A1ga
Inheems
Algae
huieeius
Aigae
1n1eeni
Algae
1nhents
Algae
UtIhems
Algae
Inheems
Algae
Inheems
Algae
Exoot
Alg3e
Inheems
Algae_______ t Inheezus
Algae
Inheenis
Mgae
Inheenis
Algae
Inheenis
Inheems
jAlgae
Inheenu
Jnheenis
Iaheezns
Inheeius
Inheeius
Inheeins
hiheenis
Inheenis
Inheems

Annehda
Ae1ida
Annelid.i
.4mielida
Annelida
Annelida
Ascidiacea
%scidiacea
4scidiaeea
Ascidiacea
Ascidiacea
Bryozoa
Btyozoa
Bxyozoa
Biyozoa

-

34

Soort
Afrwniiim digîLilum
Ectopkura kvm
.4fenidium icn?le
ObFia geniculara
Obelia Iangissuina
Balanus balanus
Balanus cnahs
Caucerpzginis
Capni1a rnnüca
carcinus nrnas
PÎs?dia krngwerns
Htapolv&i i-arians
Ptlwnnus liifleiîus
Stenotho rnaflna
Gnmans locusta
Garnmarvs sairnus
Idote-a baithica
Jassafalcota
Asteria, nibans
Ophîorbrixfragulîs
Ocuus lacteus
Marthasterias glacialts
Anted
Psammechinus n,î1iaLç
Facelina auric?llata
Acanihodarispilosa
Lcicuna vincta_—
Hiatdia arctica
Miscu1ns sztbpictus
Heferanomia squoiimla
Lencosolenia vwlabîlis

Autnr
Ltnnaeu. 1758
Elhs & Solander. 1786
(Lianaeus. 1761)
(Linnaeu.s, 1758)
(Paflas. 1766)

-

—

-

—

(Linnaeus 1758)
Bruguiere. 1789
Linnaeus. 1758
Schwin, 1935
(Linuneus. 1758)
(Linnaeus 1767)
Leach. 1814
(Linnaeus, 1761)
(Bate, 1856)
(Linnaeus, 1758
Spooner, 1947
(Pallas. 1772)
Montagu. 180S
Linnaeus, 1758
(A1dg& nMtlle 1789)
(Foies&Goodsir. 1839)
(Linnaeus, 1758)
)
7
(Pennant f77
(?L S. MülIer. 1771)
(MUller, 1776)
(Abi1dgaardinMüi1er*1789
(Montagu. 1203)
.(Lümaeus, 1767)
ccantraine. 18353
(Linnaeus, 1758)
aeke1. 1870)

1

Oorsprong
Inheenis
Inheems
Inheems
lnheezns
lnheeins

Beofdgraep
Cnidana
(nidana
Cnidara
Cmdara
Cnidana
Cuistacea
cntstacea

Uitheems
Jnheems
hnsJ
Crnstace.i
1 Crnstaca
Exoo
Ciustacea
Inheeins
Crnstacea
Inheenis
Inheems
j C nis.lacea
Cnstacea
Inheems
Caistacea
Inheenis
Qustacea
Inheenis
Inheems
ciustacea
Inheems
Crustacea
crustacea
Inheenis
Echmodermata Inlieenis
Echinodenuata Inheesus
Echinoderniata Uitheems
Echinodennata Inheeius
EchmodermaULtheenis
Echmodermata 1 laheems
Inlieenis
Mollusca
Jaheenis
Mollusca
Mollusca
Udheeuts
Inheeins
Mollusca
Mollusca
Inheenu
lnheeais
Mollusca
Inheenis
j Poxifera

1

—
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Clophoxuerfraa

Chjiocladrn verhcgljata

Cion3uîum

Ceraintum wtwn

(rrnnj1flfl cimbrwurn

CaUft1i€nnon t#ragonhim

C Uit? iamm,n conmbosurn

3»aLoki

Saswageau

(Sunngar) Rant

cLi.zhtft) Bhding
(Hun)Ktitzang

(Linnaeul) Stackhoue

Koth

H £ Peteren

(Sinith)Lnbye
(Withenng) S F. Gray

Hanat

Lamouzou

Algat

Algae

Algae

Algae

Algac

Algac

Algac

Algac

Algat

Atgat

Algac

Eoct

Iniaeems

Ustheein

Inheenas

Juheenis

hiheenis

Inheezus

tuheenis

D.riana hgadata

De.rtxa atukata

Cstodwuum piniwum

Hudson)3VLaniourou,____________________ Algae

(Stackhoue) 3 VLamux QUS

(Lnnaeus) 3 VLamouaoux

(Hudson) Batters

Cutkrao rnidt(fl4a_______________ (Tunier) Grei1le

Algae

Atgae

Algae

Algae

Inheems

Inheeins

Uatheena

Inheeius

tnheeans

ExoGt

Uitheezus

CodIinw$qgil

DkØ oM dichotorna

Pternfhanmtonplumula

Potsiphonw stricta

Polsiphoua ‘longati

PoIisiphoiua_biudici

Plocaniiwn canxLagin*mn

Mtapii lhanpunrtatum

Nedphania hmaei

Lonwutaria dai cfloa

Lamniaw digitata

Bck;iahuukiae

H*gi’awdosa

Himanthalia cloiigata

Halidi; sihquosa

&rfflihsia corallwotdes

Fucus i esiculosux

Fucin

(Linnaeus) 3 VLanacuroux

(Rotla) Harvey

(i.Elhs) Ngeh

tDil1wya) Gies alle

(Hudson) Sprengel

(Diliwyn) Sprengel

(Linnaeus) PSDixoa

(Stachhouse) Greulle

(LWEaiky) Kun. Chos, Guuy & Saun&rs

(runier) Gailton

(Hi*dSon) 3V Laniourou

(Ilafvey)RC.SîIva

(Smith) P.CSilw

(Iinnaeua) SiGtay

(Linnaeus) Lyngbye

(Linnaeus) Trevuan

Linuaeus

Lanuacus

DilIwyu) Lyugbye

Algee

Algae

Algac

Algac

Algae

Algae

Algae

Aigae

Algac

AJpe

Algee

Algae

Algac

Algaie

Algae

Algae

Aigae

Algae

Algac

Algat

Uitheeins

Exoo

Inheems

klieenis

hiheems

Iv.heems

htheeaus

tnheenr

Uatheerns

Inheems

Exoot

haheetias

Inheenis

Inheenz

h±eenis

Inheems

Inheeins

Inheenis

Inheems
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