> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Wageningen Marine Research
t.a.v. ir. J. Steenbergen
Postbus 68
1970 AB IJMUIDEN

Directoraat-generaal Agro en
Natuur
Directie Natuur en Biodiversiteit
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000
T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/lnv
Behandeld door
mr. S.N.M. van Dijk

Datum
Betreft

18 december 2017
Wet natuurbescherming; toestemming onderzoeksmatige pulsvisserij
op garnalen

T 070 379 7906
F 0
s.n.m.vandijk@minez.nl
Ons kenmerk
DGAN-NB / 17195549
Uw kenmerk
1729131.JS.mw

Geachte mevrouw Steenbergen,

Bijlage(n)
3

Per brief van 28 november 2017 verzoekt u mij, namens vijf specifieke
vergunninghouders voor de garnalenvisserij in diverse Natura 2000-gebieden, om
toestemming om in de periode 2018 en 2019 het garnalenpulstuig
onderzoeksmatig in te zetten. U heeft daartoe een onderzoeksopzet, de met de
vissers door u afgesloten overeenkomst en het formulier voor de dataregistratie
bij uw verzoek gevoegd. Deze documenten zijn als drie separate bijlagen bij het
onderhavig besluit toegevoegd.
Vigerende vergunning
Op 15 december 2016 (DGAN-NB/16144842) is aan diverse, door de Nederlandse
Vissersbond, VisNed, CPO Wieringen U.A. en CPO Rousant U.A.
vertegenwoordigde, bedrijven en natuurlijke personen een vergunning op grond
van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend voor de garnalenvisserij in diverse
Natura 2000-gebieden.
In voorschrift 16 van bovengenoemde vergunning is bepaald dat
onderzoeksmatige toepassing van een pulstuig binnen de kaders van de
vergunning is toegestaan maar enkel voor maximaal vijf vaartuigen en na
separate schriftelijke instemming met een deugdelijk onderbouwd
wetenschappelijk onderzoeksprogramma. Dit verzoek dient namens de te
betrekken vergunninghouders ingediend te worden door het betreffende
onderzoeksinstituut, onder opgaaf van de in te zetten vaartuignummers. In het
programma dient gespecificeerd te worden op welke locaties en in welke periode
wordt gevist en met welke tuigconfiguratie.
Wettelijk kader
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) in werking
getreden. Op grond van artikel 9.4, lid 1, van de Wnb gelden vergunningen als
bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Wnb, als vergunningen als bedoeld in artikel
2.7, lid 2, van de Wnb. Op grond van artikel 9.4, lid 2, van de Wnb gelden
voorschriften, verbonden aan vergunningen als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van
de Nb-wet, als voorschriften als bedoeld in artikel 5.3, lid 1, van de Wnb.
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Conform artikel 9.10 van de Wnb wordt uw verzoek derhalve behandeld op grond
van de Wnb.
Uw verzoek
Uw onderzoeksproject heeft als doel inzicht te geven in de selectiviteit van
garnalenpulstuigen ten opzichte van de traditionele boomkortuigen voor de
garnalenvisserij. Er wordt beoogd een drietal gespecificeerde onderzoeksvragen te
beantwoorden. In het tweede onderzoeksjaar wordt, samen met de vissers,
bekeken hoe de selectiviteit van het garnalenpulstuig verder ontwikkeld en
verbeterd kan worden.
De resultaten van het onderzoek zullen o.a. gebruikt worden ter beoordeling van
de eventuele toelating van het garnalenpulstuig voor een niet-onderzoeksmatige
inzet ervan binnen de relevante Natura 2000-gebieden alsmede voor de
onderbouwing van een algemene toelating van dit vistuig.
Beoogd wordt per 1 januari 2018 het onderzoek te starten en dit onderzoek af te
ronden op 31 december 2019. De hiernavolgende vaartuigen en bedrijven zullen
deelnemen:
HA-031

Visserijbedrijf C. Nagel (HA31)

ST-024

Visserijbedrijf Peke Wouda (ST24)

TH-010

VOF Zeevisserijbedrijf P.A. Baaij & Zn TH10

WR-040

P. & G. Boerdijk

WR-109

Rederij P.C. de Haan en Zoon B.V.

Deze vijf vergunninghouders zullen in principe gedurende het jaar 2018 met het
pulstuig vissen op grond van de navolgende indeling in tijd en locatie:
Kwartaal
Schip

1

2

3

4

Opmerkingen

HA31

WZ*

WZ

WZ

WZ

* Indien er garnalen zijn vist
HA31 ook in januari in de
Waddenzee.

ST24

WZ/NZK

WZ/NZK

WZ/NZK

WZ/NZK

Vist voor 80/90% is op het
wad, maar is afhankelijk van
omstandigheden. Voornemens
om medio februari te starten
met vissen met puls.

WR40

NZK/WZ*

Sylt/NZK/WZ

WZ/NZK/KZZ

WZ/NZK/KZZ

* Vist in principe in 1e
kwartaal niet in NL wateren.
Afhankelijk van
omstandigheden start vissen
in NL wateren in maart.
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WR109

NZK/WZ*

WZ

WZ/NZK/KZZ

WZ/NZK/KZZ

* Vist in principe in 1e
kwartaal niet in NL wateren.
Wel mogelijkheid houden om
te starten met testreizen
(datarecording).

TH10

PV*

PV*

KZZ

KZZ

* Vist in principe op platvis in
kwartaal 1 en 2. Indien wel
met puls op garnaal in die
periode dan vooraf melden.

(WZ= Waddenzee, NZK = Noordzeekustzone, KZZ = kustzone zuid, hieronder valt Vlakte
van de Raan, Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta, PV = vist op platvis)

Overwegingen
Ik constateer dat de door u aangeleverde onderzoeksopzet op afdoende specifieke
wijze inzichtelijk maakt op welke wijze en op welke locaties het onderzoek
uitgevoerd zal worden. Ook wordt in mijn optiek de wetenschappelijke validiteit
van de uiteindelijke onderzoeksresultaten en daaruit af te leiden conclusies
afdoende geborgd.
Nadere voorschriften
Ten behoeve van een afdoende nadere vastlegging van de uitvoeringscondities
verbind ik aan de onderhavige toestemming de navolgende voorschriften.
1. Afwijkingen van het in onderhavige toestemming opgenomen visplan worden
minimaal 1 week voorafgaand aan de uitvoering ervan doorgegeven onder
opgaaf van het beoogde moment of start van uitvoering van de betreffende
afwijking (via wetnatuurbescherming@minez.nl).
2. Het onderzoeksplan voor de innovatieve fase van het onderzoek (1 januari
2019-31 december 2019) wordt uiterlijk op 30 november 2018 ter
goedkeuring aan het ministerie voorgelegd.
3. Wageningen Marine Research verstrekt namens de houders van de
onderhavige toestemming elke twee kalendermaanden een afschrift van hun
dataregistraties aan het ministerie (via bovengenoemd e-mailadres). Hierbij
worden de navolgende opgaves gedaan:
Tijdstippen van aanvang en beëindiging van de trekken;
Locaties (lat; long) van de trekken
4. Onderhavige toestemming geldt tot en met 31 december 2019 met voor het
onderzoeksjaar 2019 het vereiste van nadere instemming conform
bovenstaand voorschrift 2.
Het reeds vigerend voorschrift 16a uit de primaire Wnb-vergunning voor de
garnalenvisserij in diverse Natura 2000-gebieden dient hier als herhaald
beschouwd te worden. Voor de volledigheid geef ik de inhoud van dit voorschrift
hieronder nogmaals weer:
16a.
Voor zover onderzoeksmatige toepassing van een pulstuig binnen de kaders van
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de onderhavige vergunning niet overeenkomstig voorschrift 16 is toegestaan, is
het de betreffende individuele vergunninghouder niet toegestaan om binnen de
betreffende Natura 2000-gebieden een pulstuig (een garnalenvistuig voorzien van
elektroden ten behoeve van het opwekken van een elektrisch veld) aan boord te
hebben. Dit verbod geldt niet indien beoogd wordt het pulstuig buiten de
betreffende Natura 2000-gebieden toe te passen, mits van dit voornemen
voorafgaand aan de visreis, melding is gedaan bij het Team natuurvergunningen
(wetnatuurbescherming@minez.nl). Gedurende de doorvaart door de betrokken
Natura 2000-gebieden moeten het vistuig en daarmee alle componenten die
kenmerkend zijn voor het uitoefenen van de pulsvisserij (zoals
elektrodenstrengen, modules e.d.) zich uit het water bevinden. De elektrische
kabels voor de stroomvoorziening van het pulstuig dienen zich tijdens de
voorgenoemde doorvaart volledig op de trommel van het vaartuig te bevinden.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:

drs. S.P. Band
MT-lid directie Natuur en Biodiversiteit
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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 Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderhavig besluit openbaar maken.
De besluiten op grond van de Wnb, waaronder onderhavige, zullen, onder
anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op
http://vergunningenbank.overheid.nl/wet-natuurbescherming

Pagina 5 van 5

