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,

Op basis van uw aanvraag van 6 februari 2018 namens diverse bedrijven en
natuurlijke personen verleen ik hierbij op grond van artikelen 2.7, lid 2, j°. 1.3, lid
5 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) een vergunning voor de
uitoefening van de mosselzaadvisserijen in het voor- en najaar in het westelijk
deel van het Natura 2000-gebied Waddenzee.
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
Algemeen
1. Deze vergunning staat op individuele naam van de in bijlage 3 genoemde
personen c.q. bedrijven.
2. Deze vergunning wordt uitsluitend gebruikt door (medewerkers van) de
vergunninghouder of aantoonbaar in opdracht van de vergunninghouder
handelende (rechts)personen. De vergunninghouder blijft daarbij
verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
3. De in voorschrift 1 genoemde vergunninghouders beschikken op de plaats
waar de vergunde activiteit wordt uitgevoerd over een kopie van deze
beschikking en tonen deze op eerste vordering aan de daartoe bevoegde
toezichthouders en opsporingsambtenaren.
4. De in voorschrift 1 genoemde vergunninghouders 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 activiteiten worden overeenkomstig de ingediende aanvraag en
bijbehorende passende beoordeling (hierna: PB) uitgevoerd, met
inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften en
beperkingen. Bij eventuele strijdigheid van de aanvraag en/of PB met de
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6.

7.

8.

9.

voorschriften en beperkingen in onderhavige vergunning, prevaleren deze
laatste.
Bij een opgetreden incident wordt onverwijld melding gedaan aan het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of diens rechtsopvolger,
hierna: het ministerie) over de aard en omvang van het incident, 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 wanneer onbedoeld vrijgekomen schadelijke
stoffen een relevant habitattype of habitat- of vogelsoort bedreigen).
Bij een opgetreden incident is de vergunninghouder verplicht eventuele
verontreinigingen zo mogelijk direct te laten verwijderen en de eventueel
opgetreden schade voor zover mogelijk te herstellen, zulks ter beoordeling
van het ministerie.
Alle door of namens het ministerie te geven aanwijzingen en/of
uitvoeringsbepalingen worden binnen de in de aanwijzing bepaalde termijn
opgevolgd.
Alle correspondentie uit hoofde van deze vergunning gericht aan het
ministerie kan per reguliere post of per e-mail
(wetnatuurbescherming@minez.nl) worden gedaan.

Survey en visplan
10. Door de Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur (hierna:
de P.O.). wordt, ter gezamenlijke uitvoering door de vergunninghouders, per
individuele visserij een Visplan opgesteld.
11. Het aan het Visplan ten grondslag liggende surveyrapport dient inzicht te
geven in de contouren en ligging van de aanwezige mossel(zaad)banken.
12. Het Visplan en bijbehorende surveyrapport worden per individuele visserij
minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de beoogde start van de betreffende
visserij per e-mail ter instemming voorgelegd aan het ministerie. De
betreffende visserij mag niet eerder starten dan dat het ministerie het Visplan
schriftelijk heeft goedgekeurd.
13. Het Visplan bevat tenminste een opgaaf van:

geplande visdagen- en tijden (de visserij mag uitsluitend bij daglicht
uitgevoerd worden) incl. de specificatie van een eventuele zoekdag
onder opgaaf van de registratienummers van de vaartuigen die bij dit
zoeken ingezet zullen worden (maximaal 15 vaartuigen);

de exact te bevissen gebieden c.q. banken (op zowel kaartbeeld als in
coördinaten weergegeven) met daarin een eenduidige aanduiding van
de begrenzing van droogvallende platen;

het op te vissen quotum;

een percentageberekening in het licht van voorschrift nr.18.
14. Bij de in het voorgaand voorschrift benoemde eventuele 'zoekactiviteiten' is
het slechts toegestaan met één kor per vaartuig te vissen en dienen de
opgeviste mosselen onmiddellijk ter plekke weer overboord gezet te worden.
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15. Het is voorts niet toegestaan om met de bij het zoeken betrokken vaartuigen
tijdens het zoeken en tussen het zoeken en de eerste opmeting, op de
mosselpercelen te komen.
16. Het is niet toegestaan te vissen binnen op basis van artikel 2.5 van de Wet
Natuurbescherming daar waar deze sluiting (o.a.) gelding heeft voor de
onderhavige vergunde activiteiten.
17. Het is niet toegestaan droogvallende platen te bevissen; de begrenzing
hiervan dient door de P.O. in het Visplan op kaartbeeld en in coördinaten
aangeduid te worden. Dit verbod geldt ook voor het "zoeken".
18. Er dient een minimumdeel van de daadwerkelijk opgeviste hoeveelheid (of
een gelijkwaardig equivalent hiervan in biomassa) tot 1 april van het jaar
volgend op de betreffende voorjaarsvisserij op de percelen in de Waddenzee
te resteren. Deze hoeveelheid dient conform de VKA-systematiek berekend en
vastgelegd te worden in het desbetreffende individuele Visplan. Dit minimale
bestand dient, conform het Beleidsbesluit Zilte Oogst, minimaal 85% van de
vangsten tijdens de voorjaarsvisserij of een equivalent daarvan te bedragen.
19. De P.O. dient, volgend op de berekening zoals benoemd in het voorgaand
voorschrift, na afronding van de betreffende voorjaarsmosselzaadvisserij
respectievelijk najaarsmosselzaadvisserij, per e-mail een nadere berekening
in bij het ministerie.
20. De individuele visplannen maken, vanaf het moment van instemming ermee
door het ministerie (voor zover niet strijdig met de onderhavige vergunning),
integraal onderdeel uit van deze onderhavige vergunning.
Uitvoering
21. Het moment van daadwerkelijke aanvang en beëindiging van de
visserijactiviteiten als geheel dient door de P.O. minimaal één werkdag voor
die beide momenten, per e-mail (N&B_Waddenunit@minez.nl) gemeld te
worden aan de LNV Waddenunit.
22. Het bestuur van de P.O. informeert het ministerie zo spoedig mogelijk per email (wetnatuurbescherming@minez.nl) na het voordoen van eventuele
(vermeende) overtredingen van de bepalingen in het Visplan door één of
meerdere vergunninghouders.
Rapportage en monitoring
23. Ten behoeve van de naleving van het gestelde in voorschrift 18 geldt het in
bijlage 4 vastgelegde meldingssysteem. Uitsluitend verplaatsingen welke
conform dit systeem zijn aangemeld, mogen uitgevoerd worden.
24. Indien na de najaarsperceelsinventarisatie volgend op de desbetreffende
voorjaar- en najaarsvisserij méér dan de gestelde minimumhoeveelheid op de
percelen op de Waddenzee resteert, mag desgewenst tot dezelfde gestelde
grens nog door de kwekers vanuit de Waddenzee naar de Zeeuwse percelen
of de mosselveiling verplaatst worden. Ook voor deze verplaatsingen geldt
het meldingssysteem als hierboven beschreven. Hiervan zal aan de P.O. door
het bevoegd gezag schriftelijk melding worden gedaan.
25. Direct na afronding van de voorjaarsvisserij wordt de omvang van het
mosselbestand op de Waddenzee-percelen bepaald. Deze starthoeveelheid
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vormt het ijkpunt in het monitoren van de omvang van het perceelsbestand
(met aanvoer vanuit de mosselzaadinvanginstallaties, de
najaarsmosselzaadvisserijen en de zuid-noord mosseltransporten en afvoer
van mosselen naar de Zeeuwse kweekpercelen).
26. De in voorgaand voorschrift genoemde starthoeveelheid zal direct na
beëindiging van de betreffende voorjaarsmosselzaadvisserij door het bevoegd
gezag, in samenspraak met de LNV Waddenunit en bureau MarinX,
vastgesteld worden en vanuit het bevoegd gezag schriftelijk aan de P.O.
gemeld worden.
27. Op het moment dat uit de monitoring blijkt dat bij een voortgaande afvoer
van mosselen, het gestelde minimum aan mosselbestand op kweekpercelen
zou kunnen worden onderschreden, treden de P.O. en het ministerie daarover
onverwijld in overleg. Waar relevant zullen noodzakelijk geachte maatregelen
schriftelijk, als aanvullend besluit op de onderhavige vergunning, worden
vastgelegd door het ministerie.
Toezicht
28. De vergunninghouders voeren een administratie waarin alle op deze
vergunning betrekking hebbende documenten en bewijsstukken ten aanzien
de naleving van de voorschriften en beperkingen van deze vergunning zijn
opgenomen.
29. De vergunninghouders geven, overeenkomstig de Algemene wet
bestuursrecht, alle medewerking aan de aangewezen toezichthouder(s).
30. Het ministerie kan de P.O. schriftelijk verzoeken om uitlezing van de black
box van de vergunninghouders indien er aanwijzingen zijn dat er door een
visser c.q. bedrijf welke het Visplan heeft ondertekend in strijd met het in
deze vergunning bepaalde is gehandeld.
31. De P.O. zal het ministerie onverwijld schriftelijk informeren over de resultaten
van voorgenoemde uitlezing.
Looptijd/geldigheid
32. Deze vergunning is tot en met 31 december 2020 geldig waar het het zoeken,
de visserij (meer specifiek: waar het de dagen c.q. visweken zoals aangeduid
in het betreffende Visplan) en het uitzaaien van het opgeviste bestand op
Waddenzee-percelen betreft.
33. Voor wat betreft het garanderen van de op de Waddenzeepercelen te resteren
hoeveelheid aan mosselen vanuit de vergunde voorjaarsvisserijen en de
daarmee direct samenhangende verplaatsing van het opgeviste
mosselbestand vanuit de visserijen c.q. vanaf percelen op de Waddenzee naar
de Zeeuwse wateren c.q. de veiling, is deze vergunning geldig tot 1 april
2021.
Ter informatie
Op grond van art. 5.1, lid 1 van de Wnb jo. afdeling 4.1.1. Algemene wet
bestuursrecht (hierna: 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, van de Wnb kan de verleende vergunning
worden ingetrokken of gewijzigd.
Op grond van artikel 7.2, lid 2, van de Wnb kan een last onder bestuursdwang
worden opgelegd.
Conform artikel 5:32, lid 1, Awb kan een bestuursorgaan dat bevoegd is
bestuursdwang toe te passen, in plaats daarvan, aan de overtreder een last onder
dwangsom opleggen.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:

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

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1:
2:
3:
4:

Inhoudelijke overwegingen
Passende beoordeling
Lijst van vergunninghouders
Meldingssysteem

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.
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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
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