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1. HOOFDLIJNEN VAN HET NIEUW E BELEID VOOR DE SCHELPDIERVISSERIJ

In lijn  m et de kabinetsreactie op het rappo rt van de Adviesgroep 
W addenzeebeleid (TK2003 -  2004, 29684 nr. 1) kiest het kab ine t voor de volgende 
hoofd lijnen  voor het n ieuw e beleid voor de schelpdiervisserij:

• Robuust beleid m et toekom stperspectief;
• Verduurzam ing van economische activ ite iten is nodig vo o r het on tw ikke len  

van w erkge legenheid  en inkom en in com binatie  m et een verbetering  van 
de na tuurkw a lite it van de ecosystemen (planet, people, p ro fit);

• Vereenvoudiging van beleid en regelgeving, onder m eer door het huidige 
ingew ikke lde  systeem van voedselreservering af te schaffen;

• M eer verantw oordelijkhe id  b ij het bedrijfs leven;
• Innovatie is noodzakelijk  om klaar te staan vo o r de beleidsopgaven van de 

toekomst.

Het kabinet zet in op een schelpdiervisserij be lei d dat perspectief biedt op een 
economisch gezonde bedrijfstak m et productiemethoden die de 
natuurwaarden respecteren en waar m ogelijk versterken.

Het kabinet is daarbij van oo rde e l dat de ren tab ilite it van een bedrijfstak een 
noodzakelijke voorw aarde is om te kunnen investeren in verduurzam ing.
Innovatie is daarbij essentieel. Aangezien bij continuering van de mechanische 
kokkelvisserij een verhog ing van de voedselreservering en handhaving o f 
ve rg ro ting  van het areaal aan gesloten gebied op basis van het EVA II onderzoek 
en de Europese richtlijnen w o rd t voorzien is het kabinet van oordee l dat de 
mechanische kokkelvisserij in  de W addenzee onvoldoende m ogelijkheden heeft 
om zich duurzaam te on tw ikke len . Omdat deze vorm  van schelpdiervisserij n iet 
past b innen het u itgangspunt van duurzam e on tw ikke ling  van de W addenzee zal 
de mechanische kokkelvisserij daar n ie t langer w orden  toegestaan. M et ingang 
van 1 januari 2005 w ord e n  derhalve geen vergunningen meer verleend voor de 
mechanische kokkelvisserij in  de W addenzee.

W at be tre ft de mechanische kokkelvisserij in het Deltagebied w o rd t, binnen de 
geldende voorw aarden en Europese richtlijnen, ru im te gezocht om deze visserij in 
het Deltagebied te vervangen door een duurzam e kokkelkweek. Het 
basismateriaal voor de kokke lkw eek is afkom stig van locaties binnen het 
Deltagebied -  m et u itzondering  van de Oosterschelde - m et instabiele bestanden, 
kokkelbroed en jonge  kokkels die vrijkom en  bij het u itdunnen  van bestanden. Het 
kabinet w enst die m ogelijkheden te benutten m et het oog op de 
w erkgelegenheid in de Zeeuwse reg io  en om dat verdere  innovatieve 
on tw ikke lingen  b ijdragen aan de on tw ikke ling  van een duurzam e visserijtee lt. 
Vanuit de reg io  is, ge ïn itiee rd  door de regionale overheid, het in it ia tie f 
on tw ikke ld  om gezam enlijk (overheid, bedrijfsleven, belangenorganisaties) te 
komen to te e n  in tegra le  aan pak van de schelpdiervisserij in de D eltaw ateren.
Deze aanpak zal invu lling  geven aan het d o o r het kabinet ge form uleerde 
duurzam e schelpdierbeleid. Het kabinet ondersteunt d it  in itia tie f.
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Ook de m osselcultuur heeft toekom st. De mosselsector heeft na tionaa len  
in te rna tionaa l een goede m arktpositie . Het kabinet w ild e  randvoorw aarden to t 
stand brengen die nodig z ijn  vo o r het bedrijfsleven om deze positie te behouden 
en uit te bouw en . Om een economisch en ecologisch duurzam e toekom st ve ilig  te 
stellen d ien t de mosselsector te investeren in zo w e l de versterking van haar 
handelspositie ais in een verdere  verduurzam ing van de productiem ethoden. 
Elementen u it het recent gepubliceerde plan voor 'M osselzaadm anagem ent' van 
de sector bieden waardevolle  aanknopingspunten om die w e g  verder te 
bewandelen. De visie van de sector behoeft echter nog verdere u itw erk ing  om 
voldoende ve rtrouw en  te bieden in m et name de on tw ikke ling  van de 
alternatieve bronnen van mosselzaad. Deze alternatieve bronnen maken de 
mosselsector m inder a fhankelijk van na tuurlijke  om standigheden. Bovendien 
kunnen zij op te rm ijn  leiden to te e n  verm indering  van de v isse rijd ruk in  
kwetsbare kustecosystemen ais de W addenzee en de Deltawateren.

Ook voor andere vorm en van schelpdiervisserij, zoals de visserij op oesters, 
mesheften en strandschelpen en de handkokkelvisserij zal de inpasbaarheid in de 
betre ffende ecosystemen (planet) leidend zijn vo o r het toekom stig  economisch 
perspectief (profit).

Een succesvol beleid is mede a fhankelijk  van de u itvoering . Daarom zet het 
kabinet in op  een ve rg ro ting  van de betrokkenheid  van het bedrijfsleven en w aar 
m ogelijk  natuurorganisaties b ij de u itvoering  van het beleid. V oo r een duurzame 
toekom st is het bedrijfsleven ze lf ve ran tw oorde lijk . Deze verantw oorde lijkhe id  zal 
het bedrijfsleven daarom m oeten nemen. O ntw ikke ling van sector-eigen 
in itia tieven  ais b ijvoorbee ld  dat van de Stichting O ntw ikke ling  Duurzame 
Schelpdiervisserij (ODUS) zullen hieraan bijdragen.

1.1. AFBAKENING
Het beleidsbesluit schelpdiervisserij schetst het n ieuw e  beleid voor alle vorm en 
van schelpdiervisserij in de Nederlandse zoute w a te ren  inclusief Grevelingen en 
het Veerse Meer. Daar w aar de tekst ve rw ijs t naar kustw ateren w orden  de 
kustw ateren in de zin van de V isserijw et bedoeld. De belangrijkste kustw ateren in 
d it verband zijn  de W addenzee, Oosterse helde, Westerse helde en de Voordelta. 
Daarnaast heeft het n ieuw e  beleid betrekking op de schelpdiervisserij in  de 
Nederlandse visserijzone. Het gaat h ier om de dom einen van de trad itione le  
schelpdiervisserij ais de n ieuw ere  vorm en van schelpd ierkw eek (b ijvoorbeeld 
m osselhangcultures en mosselzaadinvanginstallaties.)

Het beleid zet in op een ve ran tw oord  beheer en exploitatie van de 
schelpdierbestanden vanuit ecologisch en economisch oogpun t. Tevens is het 
doei van het beleid om de randvoorw aarden en crite ria  aan te geven w aarb innen 
de schelpdiervisserij m oet blijven m et het oog op een ve ran tw oorde  en duurzame 
inpassing van deze activ ite it in de kwetsbare kustecosystemen. Voor aspecten m et 
betrekking to t de sanitaire en veterina ire  kw a lite it van schelpdieren w o rd t 
verwezen naar andere beleidstrajecten zoals de im p lem enta tie  van de n ieuw e  
hygiëneverordeningen voor de schelpdiervisserij en de evaluatie van de sanitaire 
protocollen.
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Het beleidsbesluit heeft een looptijd  van 15 jaa r (2005 -  2020), w aarb ij in 2008 en 
in 2014 tussentijdse evaluaties zu llen  plaatsvinden. De resultaten van d ie 
evaluaties zullen w o rd e n  verankerd in de stroom gebiedbeheersplannen -  
noodzakelijk in het kader van de Europese Kaderrichtlijn  w a te r - die eind 2008 
resp. 2014 i n concept zullen w o rd e n  opgesteld.

1.2. LEESWIJZER
Het beleidsbesluit is opgebouw d volgens de, b innen de overheid geldende VBTB 
systematiek (“ van be le idsbegroting  to t  be le idsverantw oord ing” ) H ierin staan de 
volgende vragen centraal: “ W at w ille n  w e  bereiken?” , “ W at gaan w e  daarvoor 
doen?” en “ W elke inspanningen (kosten) zijn hieraan verbonden?” .

Hoofdstuk 3 beschrijft w a t w e  w illen  bereiken m et het beleid voor de 
schelpdiervisserij in de Nederlandse kustw ateren. Het hoofddoel staat beschreven 
in paragraaf 3.1 Het n ieuw e  beleid m oet passen binnen de bestaande 
beleidskaders en (juridische )randvoorw aarden. Deze kaders/voon/vaarden zijn 
beschreven in paragraaf 3.2. Belangrijk u itgangspunt van het n ieuw e  beleid is, dat 
aandacht w o rd t besteed aan de sociaal-economische aspecten. Deze 
u itgangspunten staan beschreven in paragraaf 3.2.3. De m eer 
geoperationaliseerde doelste llingen van het beleid w o rd e n  verm eld in paragraaf
3.3.

Hoofdstuk 4 beschrijft w a t w e  gaan doen om de doelste llingen te bereiken. Naast 
de beleidsopgave opgenom en in paragraaf 4.1 w o rd t ook het beleidspakket per 
visserijvorm  -in paragraaf 4.2- beschreven. Specifieke aandacht voor 
innova tie /ve rn ieuw ing  staat in hoofdstuk 5.

In hoofdstuk 6 w o rd t beschreven w e lke  inspanningen geleverd gaan w ord e n  om 
de doelen te bereiken. M et name op het gebied van kennisvergaring/onderzoek 
en de financiële dekking hiervan.
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2. WAT VOORAFGING

2.1. HET EVA II ONDERZOEK
Het EVA II onderzoek heeft to t doei de aard en de omvang van de e ffecten van de 
mechanische schelpdiervisserij op de natuur in W addenzee en Oosterschelde in 
kaart te brengen. Daarnaast is in het onderzoek geëvalueerd o f de in 1993 
genom en beleidsm aatregelen het beoogde e ffec t hebben gesorteerd. De 
betre ffende beleidsmaatregelen bestonden uit het perm anent slu iten van een 
deel van de droogvallende platen voor de schelpdiervisserij en het sluiten van de 
schelpdiervisserij in jaren m e te e n  laag schelpdieraanbod op  grond van de 
voedselreservering voor schelpdieretende vogels. De samenvatting van het 
wetenschappelijke e indrapport is ais b ijlage aan d it bele idsdocum ent toegevoegd. 
De kennis u it EVA II en vergelijkbare andere onderzoeken zijn aangew end om te 
komen to t het beleid voor de schelpdiervisserij.

Het EVA II onderzoek is gestart om de leem tes in kennis over de u itw e rk ing  van 
het beleid voor de schelpdiervisserij op te vu llen. Daarnaast is in  recente jaren een 
sfeer van w an trouw en  ontstaan over de u itvoering  van het beleid en dat heeft 
geleid to t d iverse jurid ische processen, zow e l van de zijde van natuurorganisaties 
ais van visserijorganisaties. Kennis en fe iten  w o rd e n  gezien ais een m ogelijkheid 
om het verschil in standp unten en visie te overbruggen. Op deze m anier s tree ft de 
overheid naar m eer erkenning en m aatschappelijk draagvlak vo o r het beleid en 
w orden  de partijen, door m eer ve rtrouw en  ook meer in staat gesteld om 
ve ran tw oorde lijkhe id  te nemen.

EVA II heeft verrassend veel n ieuwe inzichten opgeleverd over het functioneren  
van de kustecosystemen W addenzee en Oosterschelde. De schelpdiervisserij in de 
Noordzee, Westerschelde en Voordelta is n ie t specifiek onderzocht. Voor deze 
gebieden w o rd t gebru ik  gemaakt van ander onderzoek en door de resultaten 
voor de W addenzee en Oosterschelde daar w aar m ogelijk  te extrapoleren naar de 
andere w ate ren . Het onderzoek heeft ook n ieuw e kennisvragen opgew orpen, 
voor zover deze relevant zijn in het licht van het n ieuw e beleid w o rd t daar nader 
op in gegaan in paragraaf 6.2.

2.2. HET EVA II PROCES
De basis voor het toekom stig  beleid w o rd t gevorm d door u itgebre id  
w etenschappelijk onderzoek naar de e ffecten van de schelpdiervisserij in de 
Nederlandse kustwateren. Sinds 1999 is d it  onderzoek u itgevoerd in het EVA II 
verband. D it onderzoek w e rd  begeleid door een stuurgroep w aarin  de meest 
betrokken belanghebbende organisaties (zow e l van de zijde van het bedrijfsleven 
ais van de zijde van de natuurbescherm ingsorganisaties) partic ipeerden. Om het 
n ieuw  te fo rm u le ren  beleid te toetsen bij belanghebbenden is tevens een 
Beleidsadviesgroep EVA II (BAG) ingeste ld, bestaande u it bestuurders van natuur- 
en visserijorganisaties. Vanaf de start van het proces is een wetenschappelijke 
audit-commissie ingeste ld  o.l.v. p ro f. W o lff van de R ijksuniversiteit G roningen. 
Deze commissie heeft alle EVA II rapporten op  wetenschappelijke kw a lite it 
getoetst. Het o o rde e l van de auditcom m issie is voor eenieder openbaar gemaakt.
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Op i l  decem ber 2003 w e rd  de publiekssamenvatting  van de uitgevoerde 22 
deelonderzoeken gepubliceerd. Deze samenvatting w e rd  toege lich t en besproken 
in 4 openbare consultaties en 2 bestuurlijke overleggen m et provincies en 
gem eenten. Daarnaast heeft (op 29 januari 2004) de R ijksuniversite it G roningen 
een wetenschappelijk symposium belegd. In de wetenschappelijke samenvatting 
van het EVA II onderzoek die op 8 septem ber 2004 beschikbaar kwam  zijn ook  de 
resultaten van ander re levant onderzoek meegenom en. Tevens is daar ingegaan 
op een aantal vragen dat tijdens de consultaties en het w etenschappelijk  
symposium over EVA II naar voren is gebracht. Ook deze wetenschappelijke 
samenvatting is voor een aud it voorge legd  aan de eerdergenoem de 
auditcommissie.

2.3. EXTERNE ADVIEZEN
Op basis van de u itkom sten van het EVA II onderzoek zijn adviezen u itgebracht 
door de Raad voor de W adden, de Beleidsadviesgroep EVA II en de Adviesgroep 
W addenzeebeleid. Bovendien is extern advies gevraagd aan prof. Verschuuren, 
(un iversite it van Tilburg) deskundige op het te rre in  van de V ogel/H ab ita trich tlijn .

Advies Raad voor de W adden (d.d. 02-02-04)
De Raad vo o rd e  Wadden is van mening dat mosselzaadvisserij en m osselkweek 
inpasbaar is b innen het ecosysteem van de W addenzee m et inachtnem ing van het 
n ieuw e voedselreserveringsbeleid, en onder voorw aarde van een verdere 
on tw ikke ling  in  de richting van een duurzam e visserij. De Raad adviseert de 
mechanische kokkelvisserij in  zijn hu id ige vorm  te beëindigen en daaraan een 
saneringsregeling te koppelen.
De Raad is van m ening dat het systeem van gesloten gebieden gehandhaafd d ient 
te blijven ('ongestoorde b io topen '), de voedselreservering gebaseerd d ien t te 
w orden  op de ecologische voedselbehoefte en uitgegaan d ien t te w o rd e n  van de 
w e rke lijk  aanwezige aantallen vogels.
De Raad adviseert de m ogelijkheden te onderzoeken om meer ru im te  te geven 
aan de handmatige kokkelvisserij. Ten slotte adviseert de Raad experim enten  om 
de Japanse Oester te bevissen toe te staan.

Advies Adviesgroep W addenzeebeleid (d.d. 01-04-04)
Naar het oordee l van de Adviesgroep W addenzeebeleid  is de schelpdiervisserij 
van inv loed op de bodem en op de in de bodem levende organismen en op 
vogelpopulaties.
De Adviesgroep adviseert op basis van die analyse om het reg im e van gesloten 
gebieden en voedselreservering u it het h uidige visserijbele id per d irec t aan te 
scherpen. Binnen een te rm ijn  van 7 jaar d ienen de beide sectoren via een 
innovatiesprong over te stappen op vorm en van kw eek die geen significante 
natuurschade veroorzaken. De grenswaarden voor verduurzam ing en de 
voorgestelde m aatregelen w orden  in het advies gedeta illeerd  u itgew erk t.
De adviesgroep ziet de Japanse Oester ais een ernstige bedreig ing en adviseert 
het kabinet geld u it te trekken voor het opstellen en u itvoeren van een u itgebre id  
onderzoeks- en beheersplan.

Advies Beleidsadviesgroep EVA II (d.d. 08-06-04)
De Beleidsadviesgroep EVA II adviseert in te zetten op optim ale  o n tw ikke ling  van 
m eerjarige mosselbanken, instandhouding van de populaties schelpdieretende
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vogels, herstel van zeegras, de aanwezigheid van ongestoorde gebieden, een 
schelpdiersector die m inder afhankelijk is van na tuurlijke  fluctua ties en een 
beheer dat m eer rekening houdt m et de natuurlijke dynam iek.

Op het punt van de mechanische kokkelvisserij had de beleidsadviesgroep een 
verdeeld advies.
De aan de visserijorganisaties gelieerde leden zijn van oordee l dat deze 
visserijvorm  tijd  en ru im te  m oet krijgen voor aanvullende experim enten en voor 
de verdere on tw ikke ling  van een duurzam e mechanische kokkelvisserij.
De aan de natuurorganisaties ge lieerde leden achten de mechanische 
kokkelvisserij ecologisch niet duurzaam is en zijn van m ening dat deze zich ais 
zodanig ook niet duurzaam kan on tw ikke len . Zij zijn van oo rdee l dat deze vorm  
van visserij m et onm idde llijke  ingang in alle kustw ateren  d ien t te w orden  
beëindigd.

De beleidsadviesgroep is van oordee l dat innovatie  noodzakelijk is vo o r de 
verdere on tw ikke ling  van een duurzam e mosselvisserij. Daarbij d ie n t m axim aal te 
w orden  ingezet op de on tw ikke ling  van a lternatieve bronnen voor het verkrijgen 
van mosselzaad, een zo e ffic iën t m oge lijk  gebru ik  van het mosselzaad en 
optim alisatie  van de mosselpercelen in de W addenzee. De aan de visserij 
gelieerde leden zijn van m ening dat voor de voedselreservering voor de 
scholekster ais u itgangspunt de fysio logische behoefte kan w o rd e n  genom en, 
m et inachtnem ing van ecologische principes. De overige leden zijn van oordee l 
dat de voedselreservering voor de scholekster gebaseerd d ien t te zijn op de 
ecologische voedselbehoefte.

De beleidsadviesgroep is van oordee l dat voo r het vaststellen van de te reserveren 
hoeveelheden voedsel voor vogels, de actuele vogelaantallen, gebaseerd op het 
drie jarig  voortschrijdend gem iddelde, ais u itgangspunt kunnen w ord e n  genom en 
m et een opslag va n io  to t  25%.

De adviesgroep is ve rder van oordee l dat gesloten gebieden een belangrijk 
instrum ent vorm en om de doelste lling van de on tw ikke ling  van kenm erkende 
bodem biotopen zoals mosselbanken en zeegrasvelden te behalen. W anneer de 
mechanische kokkelvisserij n ie t langer w o rd t toegestaan in de Nederlandse 
kustw ateren z ie t de adviesgroep ru im te  voor een u itb re id ing van het aantal 
handkokkelvergunningen. In da t geval adviseert de groep te onderzoeken o f het 
m oge lijk is  de handkokkelvisserij Ios te koppelen van een systeem van 
voedselreservering door deze groep de m ogelijkheid te bieden om een vast 
percentage (ca. 5-10 %) van het aanwezige kokkelbestand te bevissen.

Geadviseerd w o rd t om op korte te rm ijn  te onderzoeken o f een veran tw oorde  
aanpak van het probleem  van de Japanse Oester haalbaar is en het onderzoek te 
richten op de on tw ikke ling  van een effic iënte  en bij voo rkeur kortdurende 
aanpak.

2.4. EX ANTE EVALUATIE EN RELATIE MET DE UITSPRAAK VAN HET 
EUROPESE HOF VAN JUSTITIE D.D. 7 SEPTEMBER 2004

Het voorliggende beleid is in het kader van een ex ante evaluatie voorgelegd aan 
de externe deskundige Prof. Verschuuren (Universite it van T ilburg). Hij kom t to t
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de conclusie dat het voorliggende beleidsbesluit va nu it het perspectie f van de 
realisering van de doe lste llingen van de Vogel- en H abita trich tlijn  een du ide lijke 
stap vo o ru it is ten opzichte van het vorige beleid. Hij geeft ve rder aan da t op basis 
van de concrete vergunningen ingevolge de N atuurbescherm ingswet 1998 een 
de fin itie f oo rde e l gegeven kan w o rd e n  op de overeenstem m ing van het beleid 
m et artike l 6 hab ita trich tlijn . Bij de ind iv idue le  vergunn ingverlen ing zal de 
defin itieve toets plaatsvinden aan de instandhoudingsdoelste llingen van het 
betre ffende gebied, zoals bedoeld in artike l 6, derde lid, van de hab ita trich tlijn . 
H ierbij zullen ook  andere activite iten in het betre ffende gebied in aanm erking 
genom en w orden .

Op 7 septem ber jl. w ees het Europese Hof van Justitie zijn arrest in zaak C-127/02 
betre ffende een verzoek om een prejudiciële beslissing in de procedure tussen de 
W addenverenig ing en Vogelbescherm ing Nederland tegen de staatssecretaris van 
LNV. Het b e tro f h ie r de uitleg van a rtike l 6 van rich tlijn  92/432/EEG van 21 mei 
1992 (H ab ita trich tlijn ). In zijn arrest geeft het Hof een u itlegg ing  van art. 6 van de 
H abita trichtlijn . Bij de toets aan art. 6 van de R ichtlijn zal het arrest van het Hof 
w orden  betrokken.
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3. WAT WILLEN WE BEREIKEN ?

3.1. HOOFDDOEL
In historisch perspectie f heeft het beleid voor de schelpdiervisserij zich on tw ikke ld  
van een vrije  visserij to t  een sterk gereguleerde visserij w aarb ij sprake is van een 
in tegra tie  van ecologische doelste llingen in  het beleid.
Het toekom stig beleid voor de schelpdiervisserij zal zich richten op de verdere 
on tw ikke ling  van een duurzam e bedrijfstak. Daarbij w o rd t de ru im te  geboden 
voor economische on tw ikke ling  rekening houdend m et de ervaringen u it het 
verleden. De sector zal rekening m oeten houden m et de bescherm ing van de 
natuurw aarden en daar de p roductiem ethode op m oeten aan passen. Daarbij 
heeft deze bedrijfstak ze lf vo ldoende po ten tie  om te zorgen voor een versterking 
van de economische én ecologische w aarden. Innovatie is daarb ij een sleutel
begrip.
Het s treefdoe l van d it beleid vo o r de schelpdiervisserij lu idt:

Een economisch gezonde bedrijfstak m et productiemethoden die de 
natuurwaarden respecteren en daar w aar m ogelijk versterken

Het n ieuw e schelpdier be leid is gebaseerd op de geldende principes van het 
maatschappelijk ve ran tw oord  ondernem en. D it betekent voor de 
schelpdiervisserij dat w o rd t gestreefd naar een bedrijfstak die: 

economisch rendabel is, 
ecologisch ve ran tw oord  opereert en 
een brede maatschappelijke acceptatie heeft.

Bovengenoemde aspecten zijn bij de verdere u itw erk ing  van het beleid in  
onderlinge samenhang betrokken. In het tra jec t van de be le idsontw ikke ling  zijn  
de voorgenom en (beleids-)m aatregelen getoetst aan e lk  van bovengenoem de 
aspecten. De m aatregelen m oeten een bijdrage leveren aan het behoud o f de 
versterking van een economisch rendabele, ecologisch veran tw oorde  
schelpdiervisserij m e te e n  breed maatschappelijk draagvlak.

Om het succes van het beleid te kunnen toetsen w o rd t voorzien in een 
continuering van de m on ito ring  van een, bij voorkeur beperkt, aantal param eters. 
Deze parameters hebben prim a ir betrekking op de m eer trad itionele 
ecosysteemparameters zoals vogels en schelpdierbestanden. In het licht van d it 
n ieuw e beleid zal echter ook exp lic ie t m eer aandacht w o rd e n  besteed aan 
parameters die ind ica tie f zijn voo r het succes van innovatie  (b ijvoorbee ld: omvang 
alternatieve kw eek van mosselzaad, aantal vergunn ingen voor 
mosselzaadinvanginstallaties), verduurzam ing (b ijvoorbee ld  de e ffic iëntie  
waarm ee mosselzaad w o rd t opgekw eekt) en maatschappelijk draagvlak vo o r het 
n ieuw e beleid w aarb ij b ijvoorbeeld kan w o rd e n  gedacht aan de hoeveelheid 
m enskracht die jaarlijks in jurid ische processen m oet w o rd e n  geïnvesteerd.

3.2. BELEIDSKADERS

3.2.1. Bestaande kaders
Het beleid houdt rekening m et bestaande kaders. Zo zijn  de Europese kaders zoals 
de Vogel- en H abita trich tlijn  (VHR) en kaderrichtlijn  w a te r (KRW) m aatgevend 
voor het n ieuw e schelpdiervisserijbeleid in de W addenzee en Delta. Ook
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bestaande w e t en regelgeving geeft richting aan het n ieuw  te fo rm u le ren  beleid. 
H ierbij zijn aanpassingen ais gevolg van het EVA II onderzoek n ie t u itgesloten. Het 
te fo rm u le ren  schelpdiervisserij be leid en de u itw erk ing  van het beleid m ogen n ie t 
in strijd zijn m et de Europese instandhoudingsverp lich tingen (VHR EN KRW- 
proof.)

De defin itieve toets van de onderscheiden visserijactiv ite iten in de verschillende 
gebieden aan artike l 6 van de H ab ita trich tlijn  zal pas plaats v inden bij de 
vergunn ingverlen ingprocedure  op grond van de Natuurbescherm ingswet. 
Im plem entatie van het beleid voor de schelpdiervisserij in  Vogel- en 
H abita trich tlijngeb ieden geschiedt mede in de daarvoor nog op te stellen 
beheerplannen. D it laatste za l zijn beslag krijgen nadat de procedure voor het 
aanw ijzen van de H ab ita trich tlijngeb ieden is afgerond. In de aanw ijzingsbeslu iten 
zullen de instandhoudingdoe lste llingen w o rd e n  opgenom en. Hieraan m oet 
w orden  getoetst bij de beoordeling van de gevolgen van menselijke activ ite iten  in 
het betre ffende V ogel-en  H abita trich tlijngeb ied. De ins tandhoud ing
doelste llingen zijn  d ire c t gerelateerd aan de soorten en habita ts op grond 
waarvan het betre ffende gebied zich kw alificeert voor de Vogel- en 
H abita trichtlijn . Thans w o rd t getoetst aan de bestaande N atuurbescherm ingswet 
en /o f Vogel- en /o f H ab ita trich tlij n.

Belangrijk is ook dat een in tegra le  a fw eging  plaats v ind t m et andere economische 
en /o f recreatieve activite iten. Zo d ien t bij het inpassen van visserijm ethoden ais 
m osselhangcultures en mosselzaadinvanginstallaties rekening te w o rd en  
gehouden m et de ve iligheid en bereikbaarheid van havens en eilanden. Deze 
integrale a fw eging  v ind t plaats in onder m eer de Nota Ruimte en de PKB Derde 
Nota W addenzee.

O nderdeel van de bestaande beleidskaders en de ju rid ische kaders is dat 
economische activ ite iten in de kustw ateren onder voorw aarden zijn toegestaan. 
Voor de afzonderlijke kustw ateren gelden de volgende beleidsuitgangspunten:

• De Nota Ruimte. H oofddoel van het nationaal ru im te lijk  beleid is ru im te te 
scheppen voor de verschillende ru im tevragende functies op het beperkte 
oppervlak dat Nederland te r beschikking staat. M eer specifiek rich t het 
kabinet zich h ierb ij op v ier algemene doelen:

1. versterking van de in te rna tiona le  concurrentiepositie  van Nederland;
2. bevordering van krachtige steden en een vitaal p latte land;
3. borging en on tw ikke ling  van belangrijke (in ter)nationale  ru im te lijke  

w aarden;
4. borging van de ve ilighe id .

• De Planologische Kernbeslissing vo o r de W addenzee, w aarin  de volgende 
hoofd doe Is te Hing is ge fo rm uleerd : "De duurzam e bescherm ing en 
on tw ikke ling  van de W addenzee ais natuurgebied en het behoud van het 
unieke open landschap" m et ais streefbeeld: "B innen de randvoorwaarden 
van de hoofddoe lste lling  z ijn  menselijke activ ite iten m et een economische 
en /o f recreatieve betekenis m ogelijk";

• Het Beleidsplan Oosterschelde. H ierin is ais hoofddoe ls te lling  vastgelegd: 
"Het behoud en zo m ogelijk  versterken van de aanwezige natuurlijke 
w aarden m et inachtnem ing van de basisvoorwaarden voor een goed
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maatschappelijk func tioneren  van het gebied, w aaronder m et name de 
visserij w o rd t begrepen";

• Het Beleidsplan W esterschelde w aarin  ais hoofddoe lste lling  is vastgelegd: 
"Het, m et behoud en inachtnem ing van de scheepvaartfunctie van het 
gebied en de on tw ikke lingsm oge lijkheden daarvan (m et de daaraan 
gekoppelde zeehaven- en industrië le  activite iten), creëren van een 
zodanige situatie, dat na tuurfuncties kunnen w ord e n  gehandhaafd en 
hersteld en voorts po ten tië le  na tuurw aarden kunnen w o rd e n  on tw ikke ld. 
Dat d ien t tevens te leiden to t een goede u itgangssituatie  voor de 
on tw ikke ling  van visserij- en recreatiefuncties. Het belang van de 
w aterkeringen d ien t daarbij te w o rd e n  gewaarborgd."

• De hoofd lijnen van het beleid voor de Voordelta zijn ais vo lg t 
geform uleerd:
o Het veiligste llen van de na tuurlijke  on tw ikke ling  staat centraal, 
o De kustveiligheid w o rd t gew aarborgd.
o Voor zover de natuurlijke o n tw ikke ling  en de functies onderling d it 

m ogelijk  maken, is een verdere ontw ikke ling  van de gebruiksfuncties 
m ogelijk. Gestreefd w o rd t naar afstem m ing tussen de eisen die de 
toegekende accenten stellen aan de aard en in tens ite it van de andere 
functies. R uim te lijk  kom t deze afstem m ing to t  u itd rukk ing  in de 
voorgestelde zonering van het plangebied, 

o Om te kunnen inspelen op toekom stige m orfo log ische on tw ikke lingen  
en het ontstaan van potenties voor natuur, recreatie en visserij, w o rd t 
ten aanzien van de aanleg van in fras truc tuu r en voorzien ingen 
te rughoudendheid  betracht.

Uit het voorgaande b lijk t de natuurfunctie  voor v r ijw e l alle kustw ateren  voorop 
te staan . Maar daarnaast lig t in alle doelste llingen de ru im te besloten om 
m enselijk m edegebru ik o f behoud van het m aatschappelijk func tioneren  van een 
gebied m ogelijk  te maken. Bij het opste llen van de doelen voor de KRW Maximaal 
Ecologisch P otentiee l en Goed ecologische Potentieel zal h ierm ee rekening 
w orden  gehouden. Te verwachten valt da t de stroom gebiedbeheersp lannen ex 
KRW derhalve geen ingrijpende aanvullend eisen zullen stellen.

3.2.2. R andvoorw aarden
Dit beleid heeft een solide ju rid ische basis w aarb ij w o rd t ingezet op eenvoudige 
en heldere regels. De grondslag voor het n ieuw e  beleid is gelegen in de 
resultaten van een u itgebre id  w etenschappelijk onderzoek naar de effecten van 
de schelpdiervisserij in de kustw ateren (EVA II.) Door een breed gedragen 
(juridische) onderbouw ing  van het n ieuw e beleid w o rd t getracht het aantal 
procedures tegen de u itvoering van het beleid te reduceren.

Korte te rm ijn  beleid is vaak de oorzaak van veel onrust rond  beleid. D it u it zich in 
ju rid ifice ring  en polarisatie. Belangrijk daarom  is dat het beleid d u ide lijk  is en 
voor langere tijd  z ijn  ge ld ighe id  kan behouden.

Randvoorwaarden beleidsbesluit:
• Beleid is voorzien van een solide jurid ische basis;
• Het beleid past binnen EU-regelgeving, NB-wet en Vogel/H ab ita trich tlijn  en 

Kade r ric htlij n w  ate r;
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• Beleid is gebaseerd op eenvoudige en heldere regels;
• Beleid is gestoeld op robuuste wetenschappelijke conclusies en kan langere 

tijd  mee.

3.2.3. U itgangspunten
Het n ieuw e beleid besteedt mede aandacht aan de sociaal-economische aspecten. 
Het be tre ft aspecten van (regionale) w erkge legenheid  en economische 
bedrijv igheid. Gezocht w o rd t naar m ogelijkheden om vanuit het sociaal- 
economisch perspectief een bijdrage te leveren aan de ecologische doelste llingen 
. D it kom t te rug  in de vo lgende uitgangspunten:

• Ecologisch duurzaam gebru ik van kust en zee is u itgangspunt. H ierop d ient 
de schelpdiervisserij zo nodig te w o rd e n  aangepast;

• Beleid b iedt ru im te voor beheer dat recht doet aan de na tuurlijke  dynam iek 
van kustecosystemen en houdt rekening m et de ren tab ilite it van de 
bedrijfstak;

• Sociaal-economische consequenties van beleidskeuzen w o rd e n  
m eegewogen;

• A ctie f ingrijpen  (cultures o f na tuuron tw ikke ling) is m oge lijk  in de 
kustwateren;

• Waar nodig is, na een integrale beoordeling van de toe laatbaarheid van de 
schelpdiervisserij, specifiek beleid voor de afzonderlijke w atersystem en 
moge lijk;

• Er v ind t geen a fw ente ling  van problem en plaats van het ene gebied naar 
een o f m eerdere andere gebieden.

3.3. DOELSTELLINGEN NIEUW E BELEID
De in tegra tie  van een duurzam e schelpdiervisserij in de kustw ateren  m et hoge 
natuurw aarden is de u itdag ing  d ie  d it n ieuw e beleid aangaat. Economische 
doelstellingen kunnen bijdragen aan ecologische doelen, mits de sector haar 
ve ran tw oorde lijkhe id  neem t en de overheid voor dergelijke n ieuw e aanpakken 
ru im te  biedt. Behoud en herste l van na tuurw aarden w o rd e n  n ie t alleen 
gerealiseerd door beperking maar ook  w o rd t de m ogelijkheid geboden dat d it 
ju is t kan w o rd e n  bevorderd door een economische versterking van de 
schelpdiervisserij.

Het w e tte lijk  kader voor het beleid bestaat naast de Visser ijw e t u it de 
N atuurbescherm ingswet en uit de aanw ijzing van de W addenzee en 
Oosterschelde ais beschermd en /o f staatsnatuurm onum ent. Voorts zijn beide 
gebieden, alsmede de Voordelta en de platen en slikken van de W esterschelde, 
aangewezen ais Speciale Beschermingszones onder de Vogelrichtlijn . Ook een 
deel van de Noordzeekust (boven de W addeneilanden en bij Noord-Holland) is ais 
Speciale Beschermingszone onder de Vogelrich tlijn  aangewezen.

De K aderrich tlijnw ater ge ld t voor alle w ate ren . Een goed functionerend  aquatisch 
ecosysteem is uitgangspunt. D it s te lt ook eisen aan het voorkom en van 
verschillende schelpdieren.

Tot slot z ijn  de W addenzee, de Oosterschelde, de Westerschelde en de Voordelta 
bij de Europese commissie aangemeld ais Speciale Beschermingszones onder de 
H abita trichtlijn . De defin itieve aanw ijz ing d ien t nog te volgen.
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Voor de Westerschelde is in 1996 een beleidsbesluit vastgelegd w aarin  de 
(mechanische) kokkelvisserij geregu leerd  w o rd t.

Ecosysteem doei en (Planet)
De beleidsdoelen in het oude beleid w aren  gerich t op het herste l van 
karakteristieke bodem biotopen (zeegras en mosselbanken) en populaties 
schelpdieretende vogels. Op basis van het EVA II onderzoek blijken deze waarden 
goed gekozen ais belangrijke ecosysteemkenmerken die w orden  beïnvloed door 
de schelpdiervisserij. Doelstellingen zijn:

Een zo na tu u rlijk  m oge lijk  on tw ikke ling  van karakteristieke 
bodem biotopen zoals het areaal m eerjarige mosselbanken en zeegras; 
de schelpdiervisserij en schelpdier kweek hebben geen significante 
negatieve dan w e l een positieve invloed op de populaties 
schelpdieretende vogels;
aanwezigheid van voldoende gro te  aaneengesloten gebieden in de 
kustw ateren zonder schelpdiervisserij.

Visseri¡doei en (Profit)
De economische doelstelling van het schelpdierbele id is ge rich t op het behoud 
van het in te rna tiona le  m arktaandeel van de mosselsector door in te zetten op 
kw a lite it en het realiseren van een constante aanvoer. Een verdere verduurzam ing 
door investeringen in a lternatieve mosselzaadbronnen en in een e ffic iën te r 
gebru ikvan  het mosselzaad zijn hieraan on losm akelijk  verbonden. De 
schelpdiersector zal zich verder on tw ikke len  to t een hoogw aardige economische 
activ ite it die investeert in kenn isontw ikke ling  en die deze kennis (kokkelkw eek, 
vangtechnieken) u ite inde lijk  ook ais exportp roduct in de m arkt kan zetten. 
Doelstellingen zijn:

randvoorwaarden scheppen die bijdragen aan het behoud en 
versterking van het in te rna tionaa l m arktaandeel van de 
schelpdiercultuur;
randvoorwaarden scheppen ten behoeve van de stim ulering van 
geïntegreerde visserij en de handkokkelvisserij;
de schelpdiersector is m inder a fhankelijk van na tuurlijke  fluctuaties en 
er w o rd t meer ingespeeld op de natuurlijke dynam iek; 
het natuurlijke aanbod aan mosselzaad w o rd t op een zo e ffic iën t 
m ogelijk  w ijze  benut, de schelpdiersector beschikt daarvoor o.a. over 
betere productiegebieden.

M aatschappelijk doelen (People)
Maatschappelijk en bestuurlijk  draagvlak is van belang voor de on tw ikke ling  van 
de schelpdiervisserij. M et de ODUS visie heeft het bedrijfs leven een belangrijke 
stap gezet op w e g  naar een bredere maatschappelijke acceptatie. 'Zeggen w a t je  
doet en doen w a t je  ze g t'is  be lang rijk  om een geloofw aard ige positie te 
behouden.
Het beleid stree ft in deze optiek naar:

beleid m et draagvlak; d it  u it zich in m inder ju rid ische procedures en een 
aanwijsbare betrokkenheid van de belangenorganisaties bij de 
uitvoering van het beleid. Bij d it laatste w o rd t gedacht aan visplannen, 
convenanten en m ogelijk  een gedragscode. Het in it ia tie f voor de
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on tp loo iing  van deze vorm en van co-m anagem ent lig t b ij de belangen- 
en producentenorganisaties;
behoud van de cu ltuur-h istorische w aarde van de schelpdiervisserij; 
com m unicatie m et relevante belangengroepen over de voortgang en 
on tw ikke ling  in  de u itvoering  van het beleidsbesluit; 
een beleid dat rekening houd t m et de sociaal economische gevolgen 
van zijn keuzen (regionale w erkge legenheid).

De sector zal w o rd e n  gevraagd om ook ze lf draagvlak te creëren voor het 
realiseren van de doelste llingen onderm eer door :

een betere naleving en contro le  op het bestaande verbod op verjag ing 
van vogels van schelpdierpercelen;
inzicht te verschaffen in de verschillende activ ite iten  van de 
schelpdiersector, inclusief het beheer van de voorraden op de percelen.
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4. W A T IS NODIG VOOR EEN SCHELPDIERVISSERIJ DIE DUURZAAM  OPEREERT?

4.1. BELEIDSOPGAVE

4.1.4 . ONGESTOORDE GEBIEDEN

4 .I .4 . I .  A lgem een
In alle kustw ateren komen gebieden voor die gesloten zijn voor alle vorm en van 
bode m be roerende schelpdiervisserij. Deze gebieden garanderen een ongestoorde 
natuurlijke o n tw ikke ling  m e ta ls  do e ld e  in trins ieke natuurw aarden in die 
gesloten gebieden te beschermen (planet). Bovendien kunnen zij d ienen ais 
re ferentiegeb ied voor onderzoek naar visserije ffecten  (profit).

Uit de evaluatie van de e ffec tiv ite it van de gesloten gebieden b lijk t dat deze 
succesvol zijn gew eest in het w eren  van visserijactiv ite iten en het aldus 
bevorderen van een ongestoorde on tw ikke ling . Het herste l van de karakteristieke 
bodem biotopen zoals zeegras en mosselbanken heeft evenw el ook bu iten de 
gesloten gebieden plaatsgevonden. Het (vergunningen)bele id en de visplannen 
hebben aan dat herstel bijgedragen om dat bevissing van zeegrasvelden en 
mosselbanken ook  bu iten de gesloten gebieden n ie t was toegestaan. M et 
betrekking to t de on tw ikke ling  van de populaties sche lpdieretende vogels in de 
open en gesloten gebieden is het beeld w isselend. Zo du id t het aanta lverloop van 
de scholekster in de W addenzee b ijvoorbeeld n ie t op een e ffec t van 
gebiedssluiting te rw ijl op basis van het onderzoek naar de conditie  van de 
scholekster de gesloten gebieden de vogels w e l dege lijk  een voordee l bieden. 
Ook verschillen in broedva lvan  kokkels en mossels tussen open en gesloten 
gebieden leveren geen eenduidig beeld op over de m ogelijke e ffec tiv ite it van 
gebiedssluiting.

In de W addenzee blijven de gebieden die sinds 1993 gesloten zijn vo o r de 
bode m be roerende visserij (26% van de W addenzee) ook onder het n ieuw e  beleid 
gesloten (zie kaart 1). De reden h iervoor is dat m et deze s lu iting de ongestoorde 
on tw ikke ling  van de afgelopen 12 jaa r kan w o rd e n  voortgezet.

Omdat de mechanische kokkelvisserij in  de W addenzee w o rd t beëindigd en 
om dat het herstel van lito ra le  mosselbanken in de W addenzee op treedt, w orden  
de 5% gebieden, die in 1999 door de visserijsector op v rijw illig e  basis z ijn  gesloten 
om het herste l van mosselbanken te stim uleren, voor de schelpdiervisserij 
opengesteld.

Het EVA II onderzoek to o n t aan dat in de Oosterschelde een betere 
onderbouw ing  van de doelste lling, omvang en locatie van de gesloten gebieden 
noodzakelijk is. Tot aan het m om ent van de add itione le  onderbouw ing  hiervan 
b lijft de ongestoorde on tw ikke ling  in  de hu id ige gesloten gebieden (16%) 
gehandhaafd. Deze onderbouw ing  d ient, ais onde rdee l van het regionale in it ia tie f 
(zie paragraaf 4.2.10.2), voo r 2007 te zijn afgerond.

In de W esterschelde zijn sinds 1996 7- gebieden gesloten voor de kokkelvisserij 
(zie kaart 2) Deze gebiedssluiting w o rd t gecontinueerd, maar onderzoek naar de 
e ffec tiv ite it van deze gebiedssluiting zal w o rd e n  geprogram m eerd in het kader
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van het regionale in itia tie f. De resultaten van d it onderzoek zullen w o rden  
verankerd in het stroom gebiedbeheersplan 2009.

4.1.4.2. Hond/Paap
Over het schelpdiervisserijbeleid (mosselzaadvisserij) in  de Eems-Dollard zu llen 
Nederland en Duitsland nadere afspraken maken. U itgangspunt vo o r Nederland 
bij d it overleg is dat vo o r de Eems-Dollard het algemene beleid voor de 
schelpdiervisserij, zoals vastgelegd in d it beleidsbesluit, in de W addenzee van 
toepassing is.

4.1.4.3. O ngestoorde geb ieden  in het sub lito raa l van de  
W ad d en zee

In het voorgaande beleid is geen inze t gepleegd op onderzoek van het sub lito raa l 
(het diepe). In de komende beleidsperiode w o rd t onderzocht w elke 
natuurw aarden zich m ogelijk  on tw ikke len  in het sub lito raa l b ij a fw ezighe id  van 
de schelpdiervisserij.

D it onderzoek beperkt zich vooraleerst to t de W addenzee. Vanaf 1 januari 2006 
dienen enkele sublitora le gebieden in de W addenzee te zijn aangewezen ais 
gesloten gebied voor de bode m be roe rende visserij en kan de eerste fase (5 to t 10 
jaar) van het onderzoek van start gaan. Daarbij w o rd e n  ook crite ria  en doelen 
geform uleerd  w aarop de e ffec tiv ite it van de gesloten sub lito ra le  gebieden dienen 
te w orden  getoetst. Indien geen w in s t voor natuur kan w o rd e n  aangetoond zal 
het bele idsinstrum ent van gesloten gebieden in het d iepe w orden  herzien.

De keuze van de te sluiten gebieden in de W addenzee is een kwestie van nadere 
analyse (inclusief de ervaringen in  Duitsland en Denem arken) en 
belangenafweging. Bij de gebiedskeuze d ien t w e l exp lic ie t rekening te w o rd en  
gehouden m et het fe it dat reeds sublitorale gebieden gesloten zijn  in het kader 
van de 26% s lu iting  in de W addenzee en dat delen van het sub lito raa l in  de 
W addenzee door de mosselsector reeds v r ijw illig  zijn gesloten. Ook d ien t in 
ogenschouw te w o rd e n  genomen dat een re ferentiegeb ied m et daarbij een deel 
sub lito raa l zal w o rd e n  gesloten in de W addenzee w aar vervolgens de 
on tw ikke ling  van na tuurw aarden w o rd t onderzocht (zie volgende paragraaf).

4.1.4.4. Instelling re feren tiegeb ied  W addenzee
In 1991 hebben Denem arken, Duitsland en Nederland afspraken gemaakt over het 
instellen van een re ferentiegeb ied in de W addenzee w aarb innen geen 
exploitaties en verstorende activ ite iten plaats mogen vinden (Esbjerg Verklaring 
§33-3). Doei van zo ’n gebied is om de ongestoorde on tw ikke ling  van de natuur in 
de W addenzee te kunnen volgen. Denem arken en Duitsland hebben al vó ó r de 
trila tera le  conferen tie  in 2001 re fe rentiegeb ieden aangewezen. De 
staatssecretaris van LNV heeft in de Esbjerg Verklaring van 2001 toegezegd dat 
ook Nederland een re ferentiegeb ied zal aanw ijzen (artikel 11 van de Verklaring).
In deel 3 van de pkb Derde Nota W addenzee is d it voornem en overgenom en.

Het voorgestelde Nederlandse re ferentiegeb ied beslaat ca. 6.500 ha, iets m eer dan 
2,5% van de to ta le  W addenzee en valt b innen het in 1993 gesloten gebied voor de 
schelpdiervisserij. Het voorgestelde gebied ten zuiden van R ottum m erplaat (zie 
bijgevoegde kaart 3) bevat geulen, prie len, d iep  en ondiep w ate r, kwelders en
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zandplaten. D it gebied is gekozen om dat het reeds voor v r ijw e l alle activ ite iten  is 
gesloten. H ierdoor ontstaan zo w e in ig  m ogelijk  extra beperkingen.
Het re ferentiegeb ied w o rd t ingesteld voor onbepaalde tijd. De natuurlijke 
on tw ikke ling  van het gebied w o rd t jaarlijks in beeld gebracht. Daarnaast zal een 
vijfjaarlijkse tussentijdse evaluatie u itw ijzen  o f het gebied zich anders dan de rest 
van de W addenzee on tw ikke lt.

De aanw ijzing van d it gebied heeft consequenties vo o r de garnalenvisserij, de 
sleepnetvisserij zonder w ekker kettingen en de visserij m et vaste vistu igen

4.1.4.5. V o o rd e lta
De Voordelta is het gevolg van de D eltaw erken en derhalve conform  de 
systematiek van de KRW voo rlo p ig  aangewezen ais ‘s te rk  veranderd ’ . De 
veranderingen in de natuurlijke s ituatie  hebben geleid to t  een aanzienlijke 
toename van de natuurw aarde. Inzet van de regering is deze toename te 
continueren. De on tw ikke ling  van het beleid en beheer in de Voordelta w o rd t 
a fhankelijk gem aakt van de on tw ikke lingen  d ie  plaats vinden in het kader van het 
in te stellen zeereservaat in verband m et Project M ainport Rotterdam (pkb 
Maasvlakte Twee). Aan de Stuurgroep Voordelta zal advies w o rd e n  gevraagd o f 
op basis van de diverse beschikbare onderzoeksresultaten het beleid vo o r de 
accentnatuurgebieden m et betrekking to t het w eren  van de bode m be roe rende 
visserij m oet w o rd e n  herzien.

4.1.5. BESCHERMING VAN ZEEGRAS EN MOSSELBANKEN
Het EVA II onderzoek concludeert dat naast het regim e van gesloten gebieden 
ook beperkende m aatregelen, opgenom en in visplannen, een goede bescherm ing 
kunnen bieden voor de aanwezige natuurwaarden. Voor zeegras is gebleken dat 
de perm anent gesloten gebieden meer zekerheid op bescherm ing bieden dan 
slu iting via visplannen.

Vanaf 2005 zu llen  a lleen nog handkokkelvissers en, a fhankelijk  van de 
uitkom sten van de te starten Jan Louw experim enten (zie paragraaf 4.2.7.3), de 
mosselzaadvissers buiten de gesloten gebieden op de droogvallende platen 
kunnen vissen. Om de zeegrasvelden en mosselbanken op tim aa l te beschermen is 
de visserij op o f in de nabijheid van deze bodem structuren, behoudens de 
experim ente le  Jan Louw bevissing, n ie t toegestaan. Dergelijke beperkingen 
w orden  opgenom en in u it te geven visserijwetvergunningen.

4.1.6. VOEDSELRESERVERING
Zonder de mechanische kokkelvisserij in de W addenzee is een regime van 
voedselreservering aldaar n ie t langer nodig. Omdat een beperkte groep 
handkokkelvissers resteert is een u itgebre ide systematiek van voedselreservering 
overbodig en kan w o rd e n  volstaan m et het reserveren van 95% van de jaarlijks 
aanwezige kokkelbestanden vo o r de natuur. Dat betekent dat de 
handkokkelvissers een klein vast deel (5%) van het kokkelbestand in de 
W addenzee (gerekend in d ichtheden g ro te r dan 50 stuks per m 2) mogen 
opvissen. De Producenten Organisatie voor de handkokkelvissers d ien t in haar 
visplan aan te geven op w e lke  w ijze  de naleving van die bovengrens gaat 
plaatsvinden.
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In de Oosterschelde w o rd t het beleid van voedselreservering om gevorm d naar de 
meest recente inzichten u it het EVA II onderzoek. D it betekent dat voortaan op 
basis van de ecologische behoefte gereserveerd. D it houdt in dat per scholekster 
150 k ilo  kokkelvlees w o rd t gereserveerd. H ierbij ge ld t tevens dat iedere hectare 
m eerjarige mosselbank voldoende voedsel b iedt aan 35 Scholeksters (voor zover 
aanwezig in de Oosterschelde). W at be tre ft de aantallen scholeksters w o rd t 
conform  het advies van de Beleidsadviesgroep EVA II gerekend m et het 
voortschrijdend drie jaargem iddelde van de populatieaanta llen w aarb ij, teneinde 
de populaties ontw ikke lingskansen te bieden, een opslag van 10% geldt.

D it beleid van voedselreservering kan w o rd e n  om gevorm d naar een reservering 
van een vast deel van het aanwezige kokkelbestand van 95%, ais in Zeeland de 
mechanische kokkelvisserij w o rd t om gebogen to t kokkelkweek. Ook h ie r 
betekent d it da t in  dat geval De handkokkelvissers m ogen dan een klein vast deel 
(5%) van het kokkelbestand (gerekend in d ich theden g ro te r dan 50 stuks per m 2).

In het kader van het vastgestelde beheersplan W esterschelde heeft de 
kokkelsector ze lf bepaald da t er n ie t gevist zal w o rd e n  ais op  grond van de 
inventarisatie b lijk t da t e r in enig jaar m inder dan 4.000 ton versgew ich t aanwezig 
is. Indien er m éér dan 4.000 ton aanwezig is, doch m inder dan 8.000 ton 
versgew icht, zal een visplan w o rd e n  opgesteld, dat zonodig aanvullende 
gebieden w ord e n  gesloten, zodat in ieder geval 4.000 ton versgew ich t b lijft liggen 
ais voedselvoorraad vo o r vogels.
In afw achting van de u itkom sten van de Deltabrede aanpak van de mechanische 
kokkelvisserij (zie paragraaf 4.2.10), w o rd t uitgegaan van de door de sector 
gehanteerde voedselreservering voor de vogels.

Uit het EVA II onderzoek b lijk t dat de m osselcultuur in goede en gem iddelde 
mosseljaren b ijdraagt aan het ve rg ro ten  van het voedselaanbod. Het kabinet kiest 
e rvoor om op basis van deze bevindingen de huid ige systematiek van 
voedselreservering Ios te laten.
Het n ieuw e beleid zet in op een systematiek w aarb ij de m osselcultuur via haar 
productieproces een bijdrage levert aan het voedselaanbod voo r schelpdieretende 
vogels. In die b ijdrage kan w o rd e n  voorzien door in het najaar de instabie le 
bestanden veilig te stellen, een g roo t deel van vangsten u it de voorjaarsvisserij 
gedurende een w in te r op de percelen te houden en door te investeren in 
alternatieve bronnen van mosselzaad. Im port van mosselzaad u it de Noordzee o f 
de Deense en Duitse W addenzee kan bijdragen aan een toename van de to ta le  
mosselvoorraad. V oorw aarde  voor het welslagen van deze on tw ikke ling  is dat 
percelen m et een goede productiecapacite it beschikbaar zijn.

De visplannen van de sector die een belangrijke bouw steen vorm en voor de 
vergunn ingverlen ing zijn een goed m idde l om te komen to t afspraken tussen 
bedrijfsleven en overheid. D it systeem zal in de komende jaren verder w orden  
verfijnd  to t een slu itende m osselboekhouding. Het u ite inde lijke  doei is een 
onderbouw ing  van de system atiek die le id t to t een mosselbestand dat in omvang 
m inim aal ge lijk  o f g ro te r is dan de mosselvoorraad die in  een natuurlijke situatie 
aanwezig had kunnen zijn.
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Voor de zwarte zee-eend is to t nu toe via de NB-wetvergunningen voor de spisula- 
visserij in de Noordzee-kustzone voedsel gereserveerd in de vorm  van 
strandschelpen [Spisula). Deze systematiek w o rd t vervangen door aan de 
vergunning gekoppelde gebiedsspecifieke visplannen in  de paragraaf 
Schelpdiervisserij Noordzee (zie paragraaf 4.4. ).

Een beleid van voedselreservering w o rd t voor andere systemen en visserijvorm en 
(oestervisserij en mosselhangcultuur) n ie t noodzake lijk  geacht om dat er een 
m inder d irecte relatie m et vogels bestaat.

4.2. BELEIDSPAKKET PER VISSERIJVORM

4.2.7. MOSSELVISSERIJ

4.2.7.1. A lgem een
De mosselcultuur kenm erkt zich door een gereguleerde mosselzaadvisserij op de 
vrije  gronden en de kweek van d it zaad op percelen die door de staat w o rden  
verhuurd. Door de verplaatsing van mosselzaad van gebieden m et een goede 
broedval en slechte groei naar gebieden m et w ein ig  broedval maar goede groei 
w o rd t de productie van schelpdieren in het systeem verhoogd. D it gebeurt 
grotendeels binnen het W addenecosysteem. Dat proces b iedt verschillende 
m ogelijkheden voor aanpassingen en on tw ikke lingen  d ie  zo w e l de sector ais de 
natuur ten goede komen. Belangrijke interacties tussen de mosselvisserij en de 
natuurw aarden be tre ffen  voornam elijk  het beheer van de mosselvoorraden op 
zow e l de platen (mosselbanken) ais in het d iepe.

Om aan de vraag naar voldoende consum ptiem osselen te kunnen vo ldoen 
hebben de mosselkwekers alternatieve on tw ikke lingen  in gang gezet. Zo is de 
im p o rt van consum ptiem osselen en mosselzaad u it Duitsland, Engeland en sinds 
2003 o ok  u it Ierse w a te ren  sterk toegenom en (zie ook paragraaf 4.2.9). Daarnaast 
zijn in itia tieven  opgekom en voor de invang van mosselzaad aan to u w e n  en 
netw erk. Tenslotte is ook de m osselhangcultuur ste rker in de belangstelling 
komen te staan. De on tw ikke lingen  m.b.t. andere m ethoden voor het invangen 
van mosselzaad kunnen bijdragen aan de verdere verduurzam ing van de 
mosselvisserij.

4.2.7.2. M osselzaadvisserij in het d iepe
De mosselzaadvisserij v in d t plaats in  het najaar en in het voorjaar m et ais doei het 
vergaren van grondsto f ten behoeve van het verzaaien en kw eken op 
mosselpercelen. De op te vissen g rondsto f be tre ft veelal mosselzaad (kleine 
mosselen u it de meest recente broedval), doch ook de visserij op g ro tere  
mosselen (halfwas o f consumptiemosselen) is m ogelijk . Deze visserij v indt 
voornam elijk  plaats in de W addenzee. In de Oosterschelde is slechts zeer 
inc identee l sprake van een mosselzaadval van enige omvang. A f en toe w o rd t in  
de Noordzee-kustzone en Westerschelde gevist.

Waddenzee
De naiaarsvisserii in het diepe kan zich alleen nog richten op bevissing van 
mosselzaad op  instabie le  bestanden. Dat zijn de mosselzaadvoorraden die - 
b ijvoorbeeld door storm  - m et gro te  zekerheid dre igen te ve rdw ijnen  gedurende
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de w in te r. Op basis van ervaringen u it het verleden zijn de po ten tië le  
storm gevoelige gebieden in het sub lito raa l v rij nauw keurig  bekend. De 
aanw ijzing van de gebieden v ind t plaats op basis van een deskundigenadvies en 
de aanw ijzing w o rd t vastgelegd in  de visvergunning.

Tijdens de vooriaarsvisserii kan de mosselvoorraad in  de open gebieden van het 
sub lito raa l w o rd e n  bevis ten  naarde percelen w o rd e n  overgebracht. Deze 
bevissing heeft plaats op basis van een visplan w aarin  is aangegeven w e lk  deel 
van het beschikbare bestand zal w o rd e n  opgevist. Vanuit de praktijk  van de 
mosselcultuur b lijft standaard het overgro te  deel van deze vangst gedurende één 
w in te r op de percelen in de W addenzee aanwezig. De sector zal via een 
boekhouding aantoonbaar m oeten maken dat van de to ta le  mosselzaadvangst uit 
de voorjaarsvisserij, na a ftrek  van de vangsthoeveelheid in het najaar, m inim aal 
85 % in de daarop volgende w in te r in de W addenzee aanwezig b lijft. De vangst 
uit de najaarsvisserij kan in m indering w o rd e n  gebracht om dat d it  de bestanden 
be tre ft die zonder visserij n iet m eer in het systeem aanwezig zouden zijn 
geweest. De sector rich t zich in het najaar im m ers op de instabie le  bestanden. De 
sector zal nog in  2004 een plan opste llen om de najaarsvisserij u it te voeren. Het 
percentage van 85% be tre ft een to ta a lc ijfe r voor de mosselzaadvangst van de 
gehele sector. Individuele bedrijven zonder goede percelen kunnen a fw ijken van 
de gestelde grens van 85%. De e ffec tiv ite it van deze systematiek w o rd t 
beoordeeld in samenhang m et de te on tw ikke len  m osselboekhouding.

In een deel van het sub lito raa l kan de mosselzaadvisserij n ie t plaatsvinden om dat 
daar onderzoek zal w o rd e n  verrich t naar de on tw ikke ling  van natuurw aarden. 
Deze sublitorale gebieden zijn gesloten in het kader van het nog in te stellen 
re ferentiegebied, vallen reeds binnen het stelsel van de 26% gesloten gebieden o f 
zij zijn add itionee l gesloten ten behoeve van onderzoek.

Overige wateren
In de Oosterschelde (exclusief de gesloten gebieden, zie kaart 1), W esterschelde, 
Voordelta (exclusief accentnatuurgebieden) en Noordzee-kustzone is de 
mosselzaadvisserij toegestaan op de vrije  gronden (n ie t verhuurde delen). Voor 
de accentnatuurgebieden in de Voordelta g e ld t de aan de S tuurgroep Voordelta 
gevraagde heroverw eging van het verbod op de bode m be roe rende visserij ook 
voor de mosselzaadvisserij. Daarbij kan n ie t w o rd e n  uitgesloten da t de aanleg van 
de Tweede Maasvlakte in com binatie  m et het plan de Kier zulke m orfo log ische 
veranderingen m et zich mee brengen dat vorm en van sche lpd ie rv isserij/kw eekin  
de Voordelta op de te rm ijn  m oge lijk  zouden zijn.

4.2.7.3. Bevissing van  lito ra le  m osselbanken
Voorlop ig mag alleen onder voorw aarden in het najaar de experim ente le  
mosselzaadvisserij op de droogvallende platen w o rd e n  u itgeoefend in het kader 
van het zgn. Jan Louw onderzoek. Uit het EVA II experim ent b lijkt dat de bevissing 
van litora le  mossel(zaad)banken volgens het Jan Louw principe (u itdunn ing to t 
m in im aal 40% van de bank resteert) potenties heeft voor de on tw ikke ling  van een 
mosselzaadvisserij op de platen zonder e ffec t op het areaal mosselbanken 
(planet) en m et meen/vaarde voor de hoeveelheid schelpdieren op de percelen in 
het diepe (planet en pro fit.)
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In d it n ieuw e beleid w o rd t ru im te geboden om in de W addenzee onder 
voorw aarden op experim ente le basis m eer ervaring op te doen m et deze m anier 
van mosselzaadvisserij. Indien na ve rloop  van het m eerjarige onderzoek b lijk t dat 
deze bevissing le id t to t  een toename van de biomassa schelpdieren in het diepe 
zonder de on tw ikke ling  van de mosselbanken op het droge nadelig te 
beïnvloeden, o f dat andere natuurw aarden w o rd e n  geschaad, dan zal nader 
w orden  bezien onder w e lke  voorwaarden en w aar deze vorm  van visserij in de 
W addenzee kan w o rd e n  toegestaan.

De experim ente le  bevissing heeft plaats op een com m ercië le schaal, vergelijkbaar 
o f maxim aal tw eem aal zo g roo t ais het EVA II onderzoek, en w o rd t begeleid door 
onderzoek. Overwegende het fe it dat de u itkom st van deze experim enten n ie t op 
voorhand vaststaat zu llen de Jan Louw experim enten in eerste instantie n ie t in het 
Nationaal park Schierm onnikoog plaatsvinden. Ais b lijk t dat Jan Louw 
experim enten geen negatieve gevolgen hebben voor de on tw ikke ling  van 
mosselbanken en andere natuurwaarden dan zal de restrictie  ten aanzien van het 
Nationaal park Schierm onnikoog w o rd e n  heroverw ogen

Het onderzoek w o rd t prim a ir door het bedrijfsleven gefinancierd. Een 
begeleidingscommissie vo lg t de onderzoeksresultaten en adviseert aan de 
m inister over de inpasbaarheid van d it  type bevissing in het beleid voor de 
schelpdiervisserij. In de begeleidingscommissie z ijn  zo w e l de visserij- ais 
natuurbelangenorganisaties vertegenw oord igd . De begeleidingscommissie 
adviseert de m inister onder w e lke  voorwaarden het onderzoek kan plaatsvinden. 
Een wetenschappelijke aud it m aakt onderdee l uit van het onderzoeksproces.

4.2.7.4. O p tim alisa tie  percelen
Door de mosselsector percelen in de W addenzee met een hoge 
productiecapacite it aan te bieden zal het mosselzaad dat w o rd t opgevist leiden 
to t een hogere productie van consum ptiem osselen en zal de sector het opgeviste 
mosselzaad in de W addenzee bij voo rkeu r ook op de percelen in de Waddenzee 
u it te zetten. Deze extra productie is zo w e l beschikbaar voor vogels (p lanet) ais 
voor de vissers (profit).

Het verplaatsen van percelen d ien t inpasbaar te zijn b innen de bestaande w e t- en 
regelgeving en is in de W addenzee a fhankelijk  van de omvang en de locatie een 
MER-plichtige activ ite it. Daarom d ie n t rekening te w o rd e n  gehouden m et het fe it 
dat deze procedures tijd  en geld kosten. Het overstappen naar n ieuw e percelen 
brengt voor de betrokken kw ekers gro te  onzekerheden m et zich mee. Bij de 
verplaatsing van percelen dienen ook de belangen van andere gebruikers, 
w aaronder de garnalenvissers, een ro l te spelen.

Proefgebieden kunnen uits lu itse l bieden. Het gaat h ie rb ij om sub lito ra le  
gebieden w aar de sector co llectie f mosselzaad kan verzaaien. Het doei hiervan is 
tw ee led ig . Ten eerste kan de sector op deze w ijze  ervaring opdoen m et de 
p roductiv ite it en s ta b ilite it van locaties die in aanm erking kunnen komen ais 
n ieuw  kweekgebied in het kader van op tim alisatie . Ten tw eede kan de 
mosselsector in jaren w aarin  zij kw a lita tie f onvoldoende ru im te  op de percelen 
heeft om het beschikbare mosselzaad op te slaan in  de proefgebieden te rech t. Op 
een derge lijk  co llectie f verzaaigebied kan het mosselzaad u it instabie le  gebieden
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w orden  veiliggesteld. D it mosselzaad is ook  beschikbaar voo r vogels en d o o r de 
extra opslagru im te zal m inde r mosselzaad u it de W addenzee naar de percelen in 
de Oosterschelde w o rd e n  gebracht. In een volgend seizoen kan de sector het 
materiaal op d it  p roefgebied opvissen en gebruiken voor verdere 
kw eekdoeleinden.

De bru to  omvang van het beoogde areaal vo o r tijde lijke  proeflocaties bedraagt 
maximaal 500 ha. De overheid is bereid om naar ru im te  vo o r proefgebieden te 
zoeken maar de mosselsector d ien t ze lf het onderzoek naar de m eerwaarde te 
financieren en d ien t ook  ze lf afspraken te maken m et de andere gebruikers van 
het gebied.

Proefgebieden bieden ook de m ogelijkheid om te onderzoeken o f het 
perceelbeheer van mosselen en de garnalenvisserij verenigbaar z ijn . Bevissing van 
mosselpercelen door garnalenvissers is d o o r de visserijsector ze lf benoem d ais 
een optie m et potenties.

D it beleid m et betrekking to t  proefgeb ieden mag op te rm ijn  n ie t leiden to t  een 
u itbre id ing van het oppervlak m osselkweekgebied. De voornoem de tijde lijke 
proeflocaties kunnen in geb ru ik  w o rd e n  gegeven gedurende een periode van 
maximaal 3 jaar. Indien doorslaggevende redenen d it noodzakelijk maken is een 
eenm alige verleng ing m ogelijk. Na deze periode komen deze locaties te vervallen 
o f d ien t een ge lijk  areaal aan bestaande onrendabele mosselpercelen in de 
W addenzee te w o rd e n  verlaten.

4.2.8. MOSSELCULTURES IN DE W ATERKOLOM
Dit be tre ft tw ee vergelijkbare activ ite iten. Enerzijds de in Zeeland reeds 
ingeburgerde mosselhangcultuur. Daarbij w o rd e n  mosselen in een ne tw erk  dat in 
de w ate rko lom  hangt opgekw eekt to t consum ptiem osselen. Het economische 
voordee l van deze cu ltuur is dat het e indp roduct zandvrij is en eerder in het 
seizoen op de m arkt beschikbaar is voor de consument. V oordee l voor de natu ur 
is dat m inder mosselzaadvisserij nodig is. Op enkele plaatsen funge ren  cultures 
nam elijk ook ais zaadvang. Daarnaast heeft bij de verdere kweek en oogst geen 
bodem beroering plaats.
De mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) zijn zeer vergelijkbaar. H ierbij w o rd t m et 
touw en  en ne tw erk mosselbroed opgevangen. D it mosselzaad w o rd t u ite inde lijk  
verder opgekw eekt to t consumptiemosselen.

4 .2 .8 .I. M osselzaad invanginstallaties (m zi's)
Alternatieve mosselzaadbronnen kunnen leiden to t een verdere reductie van de 
vrije  mosselzaadvisserij (planet) m et behoud van een economisch rendabele 
visserijtak. A lternatieve bronnen voor mosselzaad kunnen een belangrijke 
aanvulling vorm en op het soms schaarse mosselzaad en b ijdragen aan m eer 
con tinu ïte it in de aanvoer. W elke m ogelijkheden deze alternatieve bronnen kan 
slechts b lijken uit de on tw ikke lingen  in de praktijk . In het kader van het 
Innovatiep la tfo rm  Aquacu ltuur is reeds een aantal aanvragen vo o r experim enten 
gedaan. V oor de aangevraagde experim enten, die kunnen voorzien in nog niet 
onderzochte lacunes in kennis w il  het kabinet ru im te bieden. De experim enten 
m oeten de potenties van de MZI's du ide lijk  maken en de ecologische en 
landschappelijke effecten in beeld brengen. Op basis van de u itkom st van het
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onderzoek zal het kabinet in  2007 besluiten o f en onder w e lke  voorwaarden in de 
Nederlandse kustw ateren en /o f de Noordzee ru im te gereserveerd kan w o rden  
voor com m ercië le toepassing van de MZI's.

Ais in 2008 b lijk t dat deze vorm  van m osselzaadwinning succesvol is dan zal de 
mosselsector een streefwaarde voor de productie van mosselzaad voo r het jaar 
2020 w o rd e n  opgelegd. Het u ite inde lijke  doei is om de mosselsector m inder 
a fhankelijk te maken van de na tuurlijke  dynam iek en om de vrije  
mosselzaadvisserij in het waddensysteem  te rug  te dringen.

Tevens zal w o rd e n  onderzocht o f het dubbe l gebru ik  van de verhuurde 
mosselpercelen voordelen b iedt en onder w e lke  voorwaarden d it kan geschieden. 
In deze optie w o rd t de huurder van een mosselperceel in de gelegenheid gesteld 
om in de w ate rko lom  daarboven op netten en touw en  mosselzaad in  te vangen. 
De koppeling van dubbel gebru ik  is aantrekkelijk  om dat d it ru im te scheelt en 
om dat de bedrijfsvoering in handen van één bedrijf zijn w aardoor 
beheerconflicten u itb lijven. Nadeel is dat het hieraan gekoppelde ruim tebeslag 
h inder kan op leveren voor andere functies.

4.2.8.2. M osselhangcultuur
De m osselhangcultuur b lijk t een rendabele en verantw oorde aanvulling van de 
m aricultures in de Zeeuwse Delta, m eer in het b ijzonder in de Oosterschelde.

De effecten van de m osselhangcultuur op de na tuurw aarden  van het Nationaal 
Park Oosterschelde zijn beperkt. De ecologische effecten zijn onderzocht en de 
gevolgen lijken zeer gering. Het bereiken van het goede ecologische po ten tiee l 
lijkt h ie rdoor n ie t te w o rd e n  bedreigd. Aparte aandacht vraagt de vervuilende 
ophopingseffecten van de faeces van de mosselen op de onderw ate rbodem  van 
de locaties w aar de m osselhangcultuur w o rd t u itgeoefend. H iernaar is geen apart 
onderzoek verricht. Op basis van de beschikbare kennis w o rd t deze echter ais te 
verwaarlozen beschouwd. Het vastleggen van een nul-situatie is m et het oog op 
het voorzorgsbeginsel echter gewenst.

Het e ffec t op het landschap(-schoon) kan derm ate g ro o t zijn dat voor veel van de 
bestaande locaties ve rbeteringen  noodzakelijk zijn . Het aanstaande aflopen van 
de bestaande huurovereenkom sten (per 31-12-2004) b iedt ru im te  om in een 
overgangsregim e verbeteringen gefaseerd to t stand te brengen . N ieuw u it te 
geven locaties kunnen d irec t goed w o rd e n  ingericht.
Samenwerking tussen de vergunn ingverlenende instanties (rijk , provincie en 
gem eente) is h ierb ij noodzakelijk. H ierover zullen nadere afspraken w o rde n  
gemaakt.

Een belangrijke stimulans vo o r de toekom stige on tw ikke ling  kan uitgaan van 
innova tie f onderzoek aan d r ijf system en.

4.2.8.3. Toetsingskader v o o rd rijv e n d e  en ondergedoken systemen
Bij de plaatsing van MZI's en m osselhangcultures komen andere dan 
bestandsbelangen (garnalenvisserij, natuur, scheepvaarten landschappelijk 
schoon) in het geding. Voor deze activ ite iten d ie n t een helder afw egingskader te
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w orden  on tw ikke ld . Daarbij w o rd t m et name gedacht aan landschappelijke en 
ru im te lijke  inpassing.

Een goede landschappelijke inpassing m oet w o rd e n  gerealiseerd, ook bij 
bestaande locaties. Het samengaan o f scheiden van ha ngcultuur enerzijds en 
natuurbeleving vo o r recreanten, de aanw ezigheid van recreatievaart en de 
belangen van andere gebruikers zoals de garnalenvissers anderzijds vraagt een 
nadere ru im te lijke  u itw erk ing . Goede kaders h iervoor zijn het Beheer en 
Inrichtingplan van het N ationaal Park Oosterschelde o f het Beheerplan 
W addenzee. D it kader d ien t gekoppeld te w o rd e n  aan een afstem m ing m et de 
ru im te lijke  plannen van provincie en gem eenten. In het kader van verm indering  
van de adm in istra tieve lastendruk w o rd t daarom ingeze t op een 
vrijs te llingsregeling vo o r de m osselhangcultuur en mosselzaadinvang in het kader 
van de beheerplannen op grond van de Vogel- en Habitatricht lijn (bijv. VHR en 
KRW.)(zie paragraaf 6.3. )

4.2.9. VERPLAATSING SCHELPDIEREN
Sinds 1997 is de Beleidslijn Verplaatsing Schelpdieren van kracht. D it is een 
instrum ent om de sanitaire, ve terina ire  en ecologische risico’s van de verplaatsing 
van schelpdieren naar onze kustw ateren te reguleren. Op grond van deze 
beleidslijn is het verboden om schelpdieren te verplaatsen naar de W addenzee. 
Ook verplaatsing van schelpdieren afkom stig u it ecologisch n ie t verw ante  
gebieden (zgn. buiten boreale gebieden) naar de Oosterschelde is in beginsel 
verboden. Ais ecologisch verw ante  gebieden w o rd e n  gro fw eg de landen aan de 
Noordzee aangemerkt, zoals de oostkust van het Verenigd Koninkrijk.

In het najaar van 2003 is het voornoem de ‘verp laatsingsbeleid ’ op basis van een 
uitspraak van de Raad van State tijd e lijk  aangepast. Deze aanpassing resulteerde 
in een voorlop ige u itb re id ing  van het im portgeb ied  m et w a te ren  rond Ierland. 
H ierdoor w e rd  de im po rt naar de Oosterschelde m ogelijk  van schelpdieren, 
afkom stig u it alle w a te ren  van het Verenigd K on inkrijken  Ierland.

In het voorjaar 2004 heeft een groep wetenschappelijke experts zich gebogen 
over de bij de verplaatsing van schelpdieren betrokken risico’s, hetgeen m edio 
2004 heeft geleid to t  het rapport "D eskundigenoordeel Verplaatsingsproblem a- 
tiek  Schelpdieren” . De deskundigen zijn van oordee l dat de in 2003 doorgevoerde 
u itbre id ing van het im portgeb ied  ecologische risico’s m et zich mee brengt.

Op basis van het deskundigenoordee l en de u itspraak van het Europese Hof van 
Justitie over de toepassing van de Vogel- en hab ita trich tlijn  (HvJEG, 7 septem ber 
2004, zaak C-127/02) w o rd t de openstelling van de im portgeb ieden  rond Ierland 
opnieuw  bezien. H ierover w o rd t eind 2004 een besluit genom en.

4.2.10. KOKKELKWEEK EN VISSERIJ IN ZEEUWSE WATEREN

4.2.10.1. A chtergrond
Het kabinetsbeslu it om de mechanische kokkelvisserij in  de W addenzee m et 
ingang van 2005 te verb ieden is gebaseerd op het oordee l dat een reg im e van 
gesloten gebieden en een voedselreservering op ecologische gronden 
economisch gezien onvoldoende ru im te b iedt voor de verduurzam ing van de
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mechanische kokkelvisserij. Ook in het Deltagebied le id t een beleid van 
voedselreservering gebaseerd op ecologische principes to t een zeer sterke 
verm indering  van de visserijm ogelijkheden op kokkels.

4.2.10.2. O n tw ikke lin g  duu rzam e kokkelvisserij
Gelet op de voor de kustw ateren  in het Deltagebied (Voordelta, Oosterschelde en 
Westerschelde) geldende hoofddoelsteHingen en op het in it ia tie f om in  het 
Deltagebied to t een geïn tegreerde aanpak van de schelpdiervisserij te komen, 
liggen er in de Delta m ogelijkheden voor de on tw ikke ling  van kokkelkw eek. 
Omdat in  de W esterschelde (en m ogelijk  ook in de Voordelta) kokkels op 
instabiele plekken (zoetw aterstrom en) o f in zeer hoge dichtheden voorkom en is 
d it systeem een bron voor kokkelbroed. Dat broed kan op percelen in de m eer 
beschut gelegen en stabiele Oosterschelde w o rd e n  verzaaid en opgekw eekt.

U itdunnen, verzaaien en kw eken van kokkels b ieden aldus m ogelijkheden voor 
een toekom stige duurzam e kokkelvisserij die kan zorgen voor een verhoging van 
de kokkelopbrengst uit de D eltaw ateren. Het kabinet maakt die o n tw ikke ling  m et 
d it beslu it m oge lijk  m et het oog op de w erkge legenheid  in de Zeeuwse regio. 
Bovendien s tim u leert d it  innovatieve on tw ikke lingen  die b ijdragen aan een 
duurzam e visserijteelt. Tenslotte kan h ie rdoor de schade vo o r de kokkelsector ais 
gevolg van de beëind ig ing van deze activ ite it in de W addenzee w orden  beperkt. 
De basis voor een productieverhog ing w o rd t gevorm d door het aanw ijzen van 
een beperkt areaal kokkelkw eekgebieden in de Oosterschelde (ca. 500 ha) en 
w e llich t ook in de Voordelta . Aan het u itdunnen van jonge  kokkelbestanden 
zullen nadere voorw aarden w orden  gesteld.

De kokkelkweek is dan de basis v o o rd e  kokkelproductie . Deze kan w o rd e n  
aangevuld m et gro te  kokkels uit het sub lito raa l en van locaties m et instabiele 
bestanden en m et de kokkels die do or de handkokkelaars w o rd e n  gevangen in de 
Oosterschelde en W addenzee. Een bijkom end voordee l is dat de verzaaigebieden 
voor de kokkels in de Oosterschelde beheerd w orden  en daardoor n ie t langer 
zullen w o rd e n  overw oekerd door de Japanse oester.

Om d it toekom stbeeld  te kunnen verwezenlijken zal, in het kader van het eerder 
genoem de regionale in itia tie f, de kokkelsector een plan m oeten presenteren 
w aaru it b lijk t dat:

• Een kokke lcu ltuur economisch haalbaar is;
• Kokkelcultuur voordelen voor de natuur b iedt en past b innen de eisen van 

de Vogel- en H abita trich tlijn  in  zo w e l de Oosterschelde ais de Voordelta en 
de Westerschelde;

• De opbrengsten van de kokke lcu ltuur op te rm ijn  een a lte rnatie f vo rm en  
voor de vrije  visserij in het Deltagebied.

Op basis van d it  plan kan bij de vergunningverlen ing de a fw eging  w o rden  
gemaakt o f de kokkelsector ru im te kan w o rd e n  geboden voor experim enten. 
Tevens kan dan w o rd e n  bezien w e lke  gebieden ais kokkelkweekgebieden in de 
Oosterschelde kunnen w ord e n  uitgegeven. Indien d it le id t to t  een positie f 
oo rdee l van het kabinet dan kan ook  in de Oosterschelde het oorspronkelijke 
systeem van voedselreservering (en aangepast naar de ecologische behoefte van 
de scholekster) w orden  om gevorm d naar een reservering van 95% van het
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natuurlijke bestand aan kokkels. De kokkels op de kw eekperce len te llen  dan n iet 
mee in de reservering.

4.2.11. KLEINSCHALIG CULTUURHISTORISCH MEDEGEBRUIK

4.2.11.1. De hand kokkelvisserij
De handkokkelvisserij is een van de oudste vorm en van schelpdiervisserij in  de 
Nederlandse kustwateren. De essentie van deze vorm  van visserij is dat m et 
handkracht kokkels w o rd e n  verzameld. Daarvoor w o rd t de kokkelbeugel o f 
w onderk lauw  gebru ikt. D it vistu ig bestaat u it een hark m et daaraan verbonden 
een zakvorm ig net. De hark w o rd t door de vissers door de bodem getrokken. D it 
geb e u rtw a nn e e r er nog w a te r op de plaat staat. Zand, kleine kokkels en andere 
organism en spoelen d o o r het net en de grote kokkels w o rd e n  in het a lgem een in 
een klein b ijbootje  verzameld.

De handkokkelvisserij w o rd t beschouwd ais een vorm  van schelpdiervisserij die 
zich bij u itstek m et de na tuurlijke  w aarden van de Oosterschelde en W addenzee 
laat verenigen. Deze beoordeling kom t vo o rt uit het fe it dat het een kleinschalige 
visserij op m enskracht be tre ft die doo r een gering aantal personen w o rd t verricht. 
De huidige vergunninghouders vo o r de handkokkelvisserij p roberen zich te 
verenigen binnen één producentenorganisatie.

De 20 uitgegeven vergunningen voor de handkokkelvisserij w o rd en  
overdraagbaar. De u itg ifte  van n ieuw e vergunningen w o rd t overwogen.

M et ingang van 2005 m ogen de handkokkelvissers in de W addenzee jaarlijks to t 
maximaal 5% van het jaarlijks aldaar aanwezige kokkelbestand oogsten (gerekend 
in dichtheden g ro te r dan 50 stuks per m2). Het regim e van voedselreservering is 
aldaar dus om gevorm d naar een reservering van 95% van het bestand. Deze 
begrenzing van de hand kokkelsector heeft to t  doei om het kleinschalige karakter 
van deze visserij te behouden. Voor de handvisserij op kokkels in de 
Oosterschelde ge ld t zolang daar nog mechanisch op  kokkels gevist w o rd t een 
regim e van voedselreservering gebaseerd op de ecologische voedselbehoefte en 
actuele voge laan ta llen. In dat geval kan de handkokkelsector i / i 7 e deel van de 
to ta le  m ogelijke vangst.

De visserij w o rd t u itgevoerd aan de hand van een visplan dat w o rd t opgesteld 
door de n ieuw e Producenten Organisatie handkokkelvissers, w aar alle 
vergunninghouders zich bij voorkeur hebben aangesloten. Op basis van het 
visplan w o rd t beoordeeld o f de visserij in aanm erking kom t vo o r een vergunning 
in het kader van de Natuurbescherm ingswet.

4.2.11.2. G eïn teg reerde  visserij
Geïntegreerd vissen be tre ft de visserij door op duurzaam heid gerichte 
kleinschalige gem engde visserijbedrijven. Het begrip “ Geïntegreerde Visserij” is 
on tw ikke ld  door een groep van lokale kustvissers in het W addengebied d ie  ais 
doei hebben om de kustvisserij opn ieuw  te verankeren in de samenleving en het 
p latteland van kustregio 's. D it ais tegenhanger van de m eer gespecialiseerde, 
grootschalige en intensieve vorm en van visserij. U itgangspunt voor het concept 
'ge ïn tegreerd  vissen' is de samenhang tussen landschap, cu ltuu rh is to rie ,
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natuurbehoud en ondernem en ('people, planet en p ro fit') . De doelgroep voor de 
vissers is de consum ent d ie  naast versheid van het product in toenem ende mate 
hecht aan streekgebondenheid, am bachte lijkheid en op  ecologisch veran tw oorde  
w ijze  gevangen vis.

Het 'gem engde ' bedrijf in de visserij v ist op w a t de zee in een seizoen biedt. De 
ene maand garnalen, de andere spiering en dan b ijvoorbee ld  harder o f 
schelpdieren. Hiermee is het bedrijf veel m inder a fhankelijk van de natuurlijke 
fluctuaties binnen één vissoort. D oor de gevangen vis deels ze lf te ve rw erken  en 
af te zetten in de d irec te  om geving is er een goede m arkt m et een goede 
prijsvorm ing. Deze vorm  van visserij is arbeidsintensief en zo rg t daarm ee voor 
werkgelegenheid.

De overheid w il  ru im te bieden aan deze vorm  van visserij door ind iv idue le  vissers 
m et verschillende visrechten de m ogelijkheid te bieden deze onder te brengen in 
een groep, w aarb ij de groepsleden dan gebru ik kunnen maken van de 
verschillende visrechten. Aan een dergelijke gezam enlijke vergunning zullen 
nadere voorw aarden w o rd e n  verbonden (o.a. te regelen via het visplan). Op basis 
van een tussentijdse beoordeling zal in  2010 w o rd e n  bezien o f verdere u itb re id ing 
van het aantal groepen m ogelijk  is. Deze evaluatie zal zich voora l richten op de 
on tw ikke ling  van de v isserijdruk op de verschillende soorten in het systeem, op de 
handhaafbaarheid en op de effecten op de adm in istra tieve lastendruk voo r 
overheid en burger.

Het in it ia tie f beperkt zich vooralsnog to t de W addenzee. In de Oosterschelde 
bestaat, m et het oog op de reeds hoge visserijdruk op de kreeftenstand in de 
Oosterschelde, nu geen ru im te voor een u itbre id ing van de visserijm ogelijkheden.

4.2.11.3. H andm atig  rapen vo o r eigen gebru ik
Van oudsher bestaat bij pa rticu lie ren  zoals om w onenden en recreanten de 
behoefte om voor eigen consumptie een maaltje schelpdieren in de W addenzee, 
Oosterschelde en andere kustwateren te rapen. Om re c h tte  doen aan d it 
kleinschalig m edegebru ik is en b lijft het in alle kustw ateren voor particu lieren 
toegestaan om voor eigen gebru ik  handm atig schelpdieren, zoals b ij voorbee ld  
mosselen, kokkels o f oesters, te rapen to t een maxim um  van 10 k ilo  per persoon 
per dag. Het be tre ft maximaal 10 kilo  b ru to  ge w ich t schelpdieren, dus schelpdier 
inclusief schelp en tarra . V erder ge ld t qua plaats dat het handm atig  rapen door 
particu lieren alleen is toegestaan vo o r zover geen verstoring plaatsvindt van 
concentraties vogels en zeehonden en voor zover d it gebeurt buiten de 
zogeheten artike l 17-gebieden in de W addenzee (gebieden die op grond van 
artike l 17 van de N b-w et het gehele jaar o f tijd e lijk  gesloten zijn), de “ beperkt 
toeganke lijke” en “ n ie t toegankelijke gebieden” in het kader van de 
Toegankelijkheidsregeling in de Oosterschelde en overige voor publiek gesloten 
gebieden. W at be tre ft de tijd  ge ld t voorts da t het handm atig  rapen door 
particu lieren slechts is toegestaan voor zover d it gebeurt tussen één uur vóór 
zonsopgang en één uur na zonsondergang.

4.2.11.4. C om m erc iee l rapen van schelpdieren
Het com m erciee l rapen van schelpdieren heeft zich in de Nederlandse 
kustw ateren in het verleden beperkt to t het handm atig rapen van mosselen van
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mosselbanken. Gezien de inzet van het beleid op het behoud en herste l van het 
areaal mosselbanken en om dat het handm atig rapen van mosselen le id t to t 
schade aan de m osselbanken extra verstoring van vogels w o rd e n  voor deze vorm  
van visserij in alle Nederlandse kustw ateren geen vergunningen meer verstrekt.

Bij w ijze  van experim ent w o rd t in het kader van de on tw ikke ling  van het 
kleinschalig historisch m edegebru ik van de visserij en de aanpak van de Japanse 
oester, op kleine schaal een experim ent gestart m et het op com m ercië le  basis 
handm atig rapen van Japanse oesters. D it ge ld t zo w e l voor de W addenzee ais 
voor de Oosterschelde. Vergunninghouders voor de handkokkelvisserij ais 
deelnem ers aan de geïn tegreerde visserij (zie paragraaf 4.2.11.2) kunnen alleen 
op basis van een goedgekeurd visplan in aanm erking komen vo o r een vergunning 
voor het handm atig rapen van Japanse oesters. Deze vergunningen zijn in eerste 
instantie beperkt beschikbaar en beperkt geldig. De vergunninghouders dienen 
ze lf de ecologische en economische effecten van deze u itb re id ing van 
visserijrechten in beeld te brengen. Op basis van die in fo rm a tie  zal over de 
toekom st van deze visserijvorm  in 2010 opn ieuw  w ord e n  besloten.

4.2.12. OESTERVISSERIJ
Het beleid voor de visserij op de zogenaamde vrije  gronden in de Oosterschelde is 
er op ge rich t om het aantal vergunningen voor de b ode m be roe rende visserij in 
d it w a te r n iet ve rder u it te breiden. De bestaande vergunningen blijven 
overdraagbaar. Elke vergunn ing  geeft het rech t op de vrije  oestervisserij m et een 
schip.
In het G revelingenm eer en, voor zover van toepassing, in  het Veerse Meer zal van 
jaar to t  jaar w o rd e n  bezien o f de oestervisserij op de vrije  gronden m ogelijk  is. 
Gelet op de hoofdfuncties na tuu r en recreatie van het G revelingenm eer zijn m et 
het Grevelingenschap afspraken gem aakt w aarb ij de maximale om vang van het 
percelenbestand is vastgesteld op 500 ha. Deze omvang kan eventuee l w o rden  
bijgesteld mits h ierover overeenstem m ing bestaat tussen de 
Visstand beheercommissie Grevelingen en het Grevelingenschap.

4.3. KWEEK VAN SCHELPDIEREN
Mosselen en oesters zijn voor de Nederlandse schelpdiersector de trad itionele 
soorten die in cu ltuur zijn gebracht. Binnen het kader van ODUS zijn ook de 
plannen vo o r een kokke lcu ltuur ve rder on tw ikke ld . Deze plannen behoeven nog 
toetsing aan de praktijk. Zoals in d it  beslu it verm eld  vorm en de Zeeuwse w ateren 
daartoe m oge lijk  een geschikte proeflocatie. Ais kokke lkw eek duurzaam m ogelijk  
is dan kan de u itb re id ing  van deze activ ite it naar andere kustw ateren op te rm ijn  
n ie t w o rd e n  uitgesloten.

In itia tieven om ook andere soorten zoals St. Jacobsschelpen, Venusschelpen en 
Japanse oesters te kweken zullen op hun inpasbaarheid binnen de bestaande 
kaders w o rd e n  beoordeeld. Op voorhand w o rd t vanuit een positieve 
grondhoud ing  naar d it  soort in itia tieven  gekeken.Nie uw e kweekvorm en zullen 
vooraleerst alleen onder experim ente le  om standigheden (kleinschalig en begeleid 
door onderzoek) mogen plaatsvinden. Een koppeling m et het innovatie  tra ject lig t 
in deze voor de hand. Aan dergelijke in itia tieven  kunnen geen rechten voor de 
toekom st w o rd e n  ontleend.
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4.4 . SCHELPDIERVISSERIJ NOORDZEE
Strandschelpen (Spisula) en Mesheften [Ensis) z ijn  de belangrijkste 
schelpdiersoorten die in de Noordzee-kustzone w orden  bevist. Het visgebied 
‘Noordzee-kustzone’ be tre ft de visserijzone, globaal overeenkom end m et het 
Nederlands deel van de Noordzee. Hiervan u itgezonderd  is het w a te r ten w esten 
van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden, te w e te n  het Zeegat van Goeree, het 
Brouwershavensche Gat en de Oosterschelde ten w esten  van de 
Oosterse helde kering. Deze gebieden zijn nam elijk aangewezen ais kustw ater, 
w aarin  de visserij op de voornoem de schelpdieren niet w o rd t toegestaan.

In 2003 is een beperking van het aantal vergunningen doorgevoerd  en sinds 2004 
resteren 36 vergunn inghouders die voo rlop ig  toestem m ing  hebben gekregen om 
op schelpdieren te vissen m et u itzondering van mosselen en kokkels. Deze 
voorlop ige keuze was gebaseerd op bestands- en na tuuroverw eg ingen . Door de 
omvang van de gro te  (po tentië le ) vangstcapaciteit, lees het aantal vergunningen, 
b lijk t het echter nauwelijks m ogelijk  om, b innen de visserijsector, te komen to t 
onderlinge afspraken in het kader van een ve ran tw oord  visstandbeheer. H ierdoor 
is het n ie t m ogelijk  u itvoering te geven aan een ander speerpunt van het 
kabinetsbesluit, nl. een systeem van co-m anagem ent c.q. m eer ve ran tw oorde lijk 
heid bij de sector.

Eveneens kan n ie t w o rd e n  uitgesloten dat het kabinetsbesluit om de 
kokkelvisserij in de W addenzee te beëindigen le id t to t een toename van de 
visserijdruk in de Noordzee-kustzone. Spisula vorm t, w e lisw aar in m indere mate, 
een a lternatie f voor de kokkel en ook de Ensis visserij is nog in on tw ikke ling . 
Omdat beide vorm en van visserij bodem beroering en reductie van de 
schelpdierbestanden m et zich m eebrengen, kan schade aan de ecologische 
w aarden van het betre ffende gebied n ie t w orden  uitgesloten b ij een toename van 
de visserijdruk. Gelet h ie rop  zal het tijde lijke  systeem van één vergunning voor 
alle schelpdieren (exclusief kokkels en mosselen) w o rd e n  herzien. Vanaf 2005 zal 
een overdraagbare vergunning w o rd e n  verleend voor het vissen op u its lu itend 
die schelpdiersoorten, w aarop de vergunn inghouder in belangrijke mate 
gedurende de periode 1993 -  2003 aantoonbaar heeft gevist.

Vooralsnog zal u its lu itend de bedrijfsm atige visserij op de schelpdiersoorten 
Spisula, Ensis, kokkels en mosselen w o rd e n  toegestaan in de Noordzee-kustzone. 
Aangezien het spisula-vistuig ve rge lijkbaar/iden tiek is met/aan he tzgn . 
kokkelvistuig zal de vergunn ing  voor de visserij op spisula eveneens gelden voor 
de visserij op kokkels. N ieuw e vergunningen voor de visserij op kokkels zullen 
n ie t w o rd e n  verleend. De visserij op mosselen is u its lu itend toegestaan voor 
huurders van mosselpercelen t.b.v. de kw eek op mosselpercelen. De 
vergunningaanvragen w o rd e n  getoetst aan de Vogel- en H ab ita trich tlijn , w aarb ij 
rekening w o rd t gehouden m et m ogelijke cum ulatieve effecten.
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5. INNOVATIE

Kansen op het gebied van ve rn ieuw ing  binnen de schelpdiervisserij hebben vooral 
betrekking op a lte rna tieve /n ieuw e productie technieken en om standigheden/ 
systemen w aarb innen de schelpdiervisserij p laatsvindt. Deze vorm en van 
innovatie bieden u itstekende perspectieven op een verdere ontw ikke ling naar 
een duurzam e schelpdiersector. Er is een g roo t aantal interessante in itia tieven  
bekend (o.a. op basis van de toekom stverkenning Ocean Farming -  duurzaam 
zeegebruik) die voor de toekom st kans van slagen hebben. Concrete voorbeelden 
van dergelijke in itia tieven  zijn:

de on tw ikke ling  van zeecultuurparken in de kustgebieden. D it in it ia tie f 
heeft betrekking op experim enten m et n ieuwe vorm en van ‘na tuurlijke  d ijken ’, 
w aarb ij een geïntegreerde oogst van schelpdieren, gekweekte vissoorten en zilte 
landbouw producten  (b ijvoorbeeld zeekraal) plaatsvindt en w aar de recreant de 
natuur kan beleven en proeven.

Het pro ject ‘Seawing’ : D it in it ia t ie f heeft betrekking op een drijvend 
p roductiep la tfo rm : Golf- en w indene rg ie  w o rd e n  om gezet in w ate rs to f; op basis 
hiervan w o rd t visvoer geproduceerd; d it w o rd t gebru ik t om aan boord 
schelpdieren te kweken.

Het begin 2004 opgerichte innova tiep la tfo rm  aquacultuur (w aaronder 
schelpd iercu ltuur) is ingesteld om een bijdrage te leveren aan een innova tie f 
klim aat b innen de schelpdiersector, w aarin  een duurzam e on tw ikke ling  van de 
schelpdiervisserij (kokkel- en oestervisserij en overige schelpdiersoorten) in 
Nederland plaatsvindt.
Het p la tfo rm  heeft de volgende taken:

• Het iden tifice ren  van kansrijke them a’s, speerpunten op het gebied van 
schelpdiercultuur.

• Het opstellen van een kennis- en onderzoeksagenda.
• Het in itië re n  van sam enw erking binnen de sector en het b ijdragen aan de

overbrugg ing van tegenste llingen tussen de sector en andere 
belangengroeperingen.

• Het fac ilite ren  van de to tstandkom ing van voorbee ldpro jecten.
• Het signaleren van (beleids-) be lem m eringen die innovaties beperken en

het ‘agenderen’ hiervan bij betrokken instanties.

In de periode to t 2006 kom t het p la tfo rm  m et voorste llen om tre n t de w ijze  
w aarop de innovatie binnen de schelpdiersector concreet vorm  gegeven kan 
w orden.

De beleidsinzet is er op gericht, dat de benodigde (bele ids)ru im te voor 
innovatieve plannen w o rd t gecreëerd zodat binnen de bestaande w e t-  en 
regelgeving toch de benodigde vergunningen kunnen w ord e n  verstrekt. Deze 
ru im te  bestaat onder m eer u it het aanw ijzen van gebieden w aar proeven/ 
experim enten kunnen w o rd e n  u itgevoerd m.b.t. b ijvoorbee ld  de alternatieve 
vorm en van m osselinvang-kw eeken de kweek van kokkels H ierb ij ge ld t dat b ij 
een succesvolle a fronding van de proeven/experim enten de sector in het 
vooru itz ich t zal w o rd e n  gesteld dat ru im te w o rd t geboden voor een verdere 
com m ercië le exp lo ita tie  van de beproefde technieken.
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De overheid zal ook op provinciaal, rijks en Europees niveau de krachten 
bundelen om subsidies m oge lijk  te maken en de ru im te te bieden aan n ieuw e 
activ ite iten b innen de bestaande rich tlijnen . Daarbij zal w e l een afw eging w o rd e n  
gemaakt m et andere belangen zoals de recreatie, w a te rspo rt en landschappelijke 
schoonheid.
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6. BELEIDS UITVOERING/IMPLEMENTATIE

6.1. KENNIS VOOR UITVOERING BELEID
Het m onitoren van de schelpdierbestanden en vogelbestanden vo rm t een 
perm anente basis voor het u itvoeren van het Nederlandse beleid ten aanzien van 
de explo ita tie  van schelpdieren en de bescherm ing van het mariene m ilieu. De 
m on itoring  van schelpdierbestanden is erop ge rich t om d o o r m idde l van 
bestandsopnamen m et onderzoeksvaartuigen en eventuee l u it de lucht 
(luchtobservaties en -fo to g ra fie ) volgens vooraf vastgestelde 
bemonsteringsschema's de num erieke en ru im te lijke  verspreiding en 
samenstelling van de schelpdierbestanden in de Nederlandse kustw ateren en het 
Nederlandse deel van het Continentale Plat vast te leggen. Vangstgegevens 
(aanvoerstatistieken, enquêtes) w o rd e n  verzameld te r aanvulling van 
bestandsop namen en voor de evaluatie van het beleid en visplannen. Op grond 
van de resultaten van d it onderzoek w orden  vangstverwachtingen en visplannen 
door de verschillende sectoren in de schelpdiervisserij opgesteld en v ind t de 
a fw eging  plaats van de vergunningverlen ing.

Voor de inventarisatie van de vogelbestanden w o rd t gebru ik  gemaakt van een 
m eetprogram m a’s van de overheid (door o.a. RIKZ en A lterra) en de te llingen  van 
SOVON die w o rd e n  u itgevoerd door ta lloze v rijw illige rs .

6.2. KENNIS VOOR TOEKOMSTIGE ONTW IKKELING
De onderzoeken die in het kader van EVA II zijn u itgevoerd hebben veel 
in fo rm atie  opge leverd  over de effecten van (trad itione le ) schelpdiervisserij op het 
ecosysteem in de W addenzee en Oosterschelde. Deze in fo rm atie  heeft mede 
geleid to t een n ieuw e beleidslijn zoals d ie  nu voo rlig t. Om de gestelde doelen 
zoals opgenom en in het beleidsbesluit te kunnen realiseren is extra kennis c.q. 
onderzoek nodig op m et name de innovaties binnen de visserijsector zelf. De 
benodigde kennisbehoefte heeft betrekking op de volgende kennisthem a’s:

• Gesloten gebieden: het beleid van gesloten gebieden w o rd t gehandhaafd. 
M on itoring  van de on tw ikke ling  en e ffe c tiv ite ite n  eventuele u itb re id ing 
m et sublitorale gebieden b lijft nodig vanw ege onderbouw ing  van de 
voortze tting  van d it  beleid en vanw ege trila tera le  afspraken h ie rom tren t.

o O nderzoek naar de e ffec tiv ite it van de huid ige gesloten gebieden in  
de Oosterschelde en W esterschelde op de ecologische on tw ikke ling , 

o O nderzoek naar u itb re id ing  van gesloten gebieden m et sublitora le 
gebieden in de W addenzee, 

o O nderzoek aan het re fe rentiegeb ied  in de W addenzee: be tre ft 
gesloten gebied dat functie  k r ijg t van re fe rentiegeb ied : m onitoring 
van de ecologische on tw ikke ling .

• M osselboekhoudina: het beleid van voedselreservering voor de 
mosselsector w o rd t om gebogen to t een beleid w aarin  een sluitende 
m osselboekhouding ve rp lich t is. De on tw ikke ling  van een systeem om to t 
een sluitende m osselboekhouding te komen is h ie rb ij noodzaak.
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• Experim enteel onderzoek/innovaties in de sector: te r verbetering van de 
ecologische inpasbaarheid en economische duurzaam heid van de 
visserijsector w orden  diverse m ogelijkheden onderzocht per sector: 

o Mosselsector:
■ A lternatieve vorm en van mosselzaadvisserij via 

mosselzaadinvang installaties.
■ A lternatieve vorm en van mosselzaadvisserij: het testen van 

het Jan Louw principe.
■ A lternatieve vorm en van m osselcultuur m et submerse 

systemen.
■ O ptim alisatie mosselpercelen (aanw ijzing proefgebieden), 

o Kokkelsector:
■ A lternatieve vorm  van kokkelvisserij m et experim enten van 

verzaaien en kweken van kokkels in de Delta.
o Oestersector:

■ Experimenten m et handmatig rapen van Japanse oesters in de 
W addenzee.

o Geïntegreerde visserij:
■ U itvoeren experim ent.

6.3. REGELING VOOR KLEINSCHALIGE ACTIVITEITEN
Dit beleidsdocum ent zet ten dele in op de on tw ikke ling  van kleinschalige 
regionale on tw ikke lingen  en experim enten. Deze wens past n ie t a ltijd  b innen de 
bestaande regelgeving. Om dergelijke on tw ikke lingen  toch een kans te bieden 
w o rd t getracht om in het kader van Beheerplannen voor Vogel en 
H abita trich tlijngeb ieden, het stroom gebiedbeheersplan KRW en /o f de PKB 
W addenzee een vrijs te llingsregeling opgenom en voor kleinschalige activite iten. 
Daarbij kan w o rd e n  gedacht aan proeven en experim enten met alternatieve teelt, 
kw eek van zeegroente, mosselzaadinvanginstallaties en dergelijke.

6.4. EVALUATIE VAN DE SYSTEMATIEK M.B.T. DE UITGIFTE VAN  
VERGUNNINGEN VOOR DE SCHELPDIERVISSERIJ

Een van de peilers van het n ieuw e  schelpdier be leid is het bieden van ru im te aan 
ondernem ers die plannen/ideeën hebben op het gebied van innova tie / 
vern ieuw ing. In het n ieuw e  beleid w o rd t aan de bestaande vergunninghouders 
ru im te  geboden om hier een meer concrete invu lling  aan te geven. Om de 
innova tie /ve rn ieuw ing  binnen de schelpdiervisserij/cu ltuur ve rder te stim uleren 
b iedt het geven van ru im te aan ondernem ers die to t nu toe  geen rechten 
(vergunningen) in de schelpdiervisserij hebben de nodige perspectieven.

Ook de huid ige vergunninghouders geven m et enige regelmaat signalen af voo r 
het bezien van m ogelijkheden om op andere soorten te m ogen vissen dan de 
visserijsoort w aar een vergunning voor is afgegeven.

In het huid ige systeem van vergunningverlen ing voor de schelpdiervisserij in  de 
Nederlandse kustw ateren kan deze ru im te n ie t w o rd e n  geboden. In 2005 w o rd t 
gestart m et een evaluatie van de hu id ige system atiek m .b.t. de u itg ifte  van 
vergunningen voor de schelpdiervisserij.
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6.5. FINANCIERING
De uitgaven verbonden aan het u itvoeren van het beleidsbesluit bestaan u it de 
volgende 2 hoofdcom ponenten:

1. Uitgaven verbonden aan het vergaren van kennis;
2. Uitgaven verbonden aan het u itvoeren van innovatiepro jecten .

A d 1. U itgaven verbonden aan het vergaren van kennis (indus ie f uitvoeren  
m on i to rin  g-activ i te i ten )
De uitgaven verbonden aan het u itvoeren van de voorgenom en onderzoeken 
(inclusief m on ito ring-activ ite iten ) w o rd e n  voor een belangrijk deel gefinancierd 
binnen de LNV-begroting. Een be langrijk  deel van de genoem de kennisthem a’s 
kunnen w o rd e n  ingebracht in de bestaande onderzoeksplannen/program m ering. 
Om de benodigde ru im te te vinden zal het w e llich t noodzake lijk  zijn om de 
u itvoering van een aantal nog lopende onderzoeken te he rove n/vegen.

Een aantal onderzoeken (b ijvoorbeeld de onderzoeken verbonden aan het 
u itvoeren van Jan Louw experim enten) w orden  voor een belangrijk deel 
gefinancierd door de sector.

A d 2: U itgaven verbonden aan he t uitvoeren van innovatieprojecten.
Innovatie s ta rt bij de ondernem ers, de overheid ondersteunt. De ondersteuning 
die w o rd t gegeven aan het u itvoeren van innovatiepro jecten  w o rd t binnen de 
bestaande financië le  kaders gegeven. In de LNV begroting z ijn  h ie rvoo r gelden 
gereserveerd. In het komende jaar is bijv. een bedrag van 1,2 m ln opgenom en. 
Deze m iddelen w orden  ingezet ais cofinanciering voor de gelden die de EU- te r 
beschikking heeft gesteld voo r de verdere ontw ikke ling van de aquacu ltuu r/ 
sche lpd iercu ltuur Brussel (Het F inancieringsinstrum ent voor de o riën ta tie  van de 
visserij (FIOV) program m a, onderdee l aquacultuur).

Ook andere overheden (onder meer provincie Zeeland) bieden financië le ru im te 
voor het u itvoeren van experim enten/onderzoeken die bijdragen aan m eer 
duurzam e schelpdiervisserij in de toekomst.
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KORTE SAMENVATTING VAN HET WETENSCHAPPELIJK EINDRAPPORT VAN EVA II

Tekst onder verantwoordelijkheid onderzoeksmanagerrent EVA II 

VRAAGSTELLING
Het EVA II onderzoek had tot doei de aard en de omvang w n  de effecten van de mechanische 
schelpdiervisserij op de natuurin Waddenzee en Oosterschelde in kaart te brengen. Daarnaast moest 
worden geëvalueerd o f de in 1993 genomen beleidsmaatregelen het beoogde effect hebben 
gesorteerd. De betreffende beleidsmaatregelen bestonden uit het permanent sluiten van een deel van 
de droogvallende platen voorde schelpdiervisserij en het sluiten w n  de schelpdiervisserij in jaren met 
een laag schel pdieraanbod opgrond van de w e  d sei re serve ring voor schelpdieretende vogels.

GESLOTEN GEBIEDEN IN DE WADDENZEE
In 1993 is ongeveer26%  van de droogwllende gebieden in de Waddenzee permanent gesloten voor 
de schelpdiervisserij. Deze gebieden zijn zodanig geselecteerd dat ze voor wat betreft de 
schelpdierstand representatief waren w o rd e  rest van de Waddenzee. Daardoor konden zetijdenshet 
EVA ll-onderzoekals vergelijkingsgebied gebruikt worden om de effecten van schelpdiervisserij te 
bestuderen.
Omdat zeegrasvelden niet bestand zijn tegen kokkelvisserij is bij de keuze van de gesloten gebieden 
ook rekening gehouden met de plaatsen waarnog zeegras voorkwam.

Doordat de visserij op mosselzaad ook in de open gebieden vrijwel geheel werd gestaakt bestond het 
voornaamste verschil tussen open en gesloten gebieden uit de aanwezigheid van kokkelvisserij in de 
open gebieden. De daardoor veroorzaakte wrschillen in bodemsamenstelling, kokkelstand, overige 
bodemfauna en vogels komen h ieronderstukvoorstukaan bod.

BODEM EN BODEMFAUNA IN DE WADDENZEE
Er is veel onderzoek gedaan naarde effecten van kokkelvisserij op de bodemen de bodemdieren. Bij 
de mechanische kokkelvisserij wordt de bownlaag van de bodem Ios gespoeld om de kokkels er uit te 
kunnen zeven. Daardoor kan losgewoeld slib wegdrijven en neemt het slibgehalte van de bodem 
tijdelijkaf. Dat e ffectis in  de beviste gebieden enkele maanden to tm eerdan een ja a rn a  visserij 
meetbaar.
De resultaten van sedimentonderzoekin het kader van EVA II over de afgelopen twintig ja a r laten zien 
da tde  slibgehalten in het sediment van open gebieden iets m inderistoegenomen dan in gesloten 
gebieden. D t geeft dus aanwijzingen voor een lange termijn effect van visserij, hetgeen verklaard zou 
kunnen worden door de grotere slibvangende werking van kokkels in de gesloten gebieden.
Daarnaast zijn er ook grootschalig e wranderingen in het slibgehalte van de bodem van de 
Waddenzee vastgesteld die niet kunnen worden toegeschreven aan de visserij.
Het effect op de bodemfeuna was het meest duidelijk voorde kokkelstand; die werd in de beviste 
gebieden gereduceerd. In de loop van dejaren 90 werd de kokkelstand in de gesloten gebieden per 
m2 ongeveer drie keer zo hoog ais in de open gebieden. Naast het oogsten van kokkels kwam dat 
door w rschil in broedval van kokkelstussen open en gesloten gebieden. In het begin van dejaren 90 
was de broedval w n  kokkels veel hogerin de gesloten gebieden, maar de laatste jaren is de broedval 
iets hogerin de open gebieden. D t laatste wordt verklaard uiteen remmende werking van de hoge 
kokkelstand in de gesloten gebieden op de broedval w n  kokkels.

In de afgelopen deœnnia heeft zich in de Waddenzee een opw llende wrschuiving in de broedval 
van de kokkels voorgedaan, van laag wad naarhoog wad. Deze wrschuiving was sterker in de 
gebieden waar op kokkels werd gevist. De algemene wrschuiving zou he tgew lg  kunnen zijn van 
grootschalige veranderingen in de slib huishouding van de Waddenzee of van een wrhoogde predatie 
van garnalen in laag gelegen gebieden. De sterkere verschuiving in de beviste gebieden zou het 
gevolg kunnen zijn w n  een verminderd slibgehalte in gebieden waarde kokkelstand is verlaagd door 
kokkelvisserij.

Tijdens en direct na het vissen op kokkels gaat een deel van de andere bodemfauna dood. Dat komt 
doordat wormen en kleine schelpdieren beschadigd worden in het vistuig o f in de sorteerapparatuur.
In een beviste kokkelbank bedraagt de sterfte w n  die andere bodemdieren minimaal enkele tientallen 
procenten. O okop ie ts  langere termijn (één tot enkelejaren) is tijdenshe t EVA ll-onderzoekeen 
afname van bodemdieren waargenomen in beviste gebieden. Alleen één wormsoort,de
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zééduizendpoot, nam toe na bevissing. De zééduizendpoot is een belangrijke voedselbron voor 
wadvogelsdie van wormen leven.

VERANDERINGEN IN DE VOGELSTAND.
Analyse van de aantallen vogels liet zien dat een aantal wormenetende vogelsoorten met name 
toenam in de gebieden die open waren voorde kokkelvisserij. De verwachting dat de aantallen 
scholeksters in de beviste gebieden extra zouden afnemen (doorgebrekaan voedsel) kwam niet uit. 
De scholeksters namen ow ra l af, m aarin de beviste gebieden zeker niet méér dan in de gesloten 
gebieden. De scholeksters in de beviste gebieden hadden wel een minder goede conditie.

Mosselbanken bieden voedsel aan schelpdieretende vogels, en de omgeving van mosselbanken is 
vaakenigszinsslikkig waardoorer meerwormen en wormen-etende wgels kunnen leven. Achteraf is 
geconstateerd datde nieuwe mosselbanken die w na f1994  zijn ontstaan waarschijnlijk een rol 
hebben gespeeld in de veldeling van vogels over open en gesloten gebieden. De mosselbanken 
ontwikkelden zich tot 2001 vooral in de open gebieden ten zuiden van Ameland en Schiermonnikoog, 
en tot die tijd kunnen ze daar gezorgd hebben voor extra voedsel voor scholeksters en wormen
etende vogels. Daarna kwamen er ook mosselbanken in het gesloten gebied ten zuiden van Rottum.

HERSTEL MOSSELBANKEN EN JAN LOUW PRINCIPE
Tot 1990 zijn de mosselbanken altijd beeldbepalend aanwezig geweest in de Waddenzee.
Schattingen op basis van luchtfoto’s uit het verleden (1976 en 1978) komen uit op een totaal
oppervlak van ruim 4000 ha. Het oppervlak heeft altijd gefluctueerd. Retrospectief onderzoek in het 
kader van EVA II komt uit op uiterste grenzen tussen 1000 en 6000 hectare.
Begin jaren negentig zorgde intensieve mosselvisserij op de wadplaten, in combinatie met 
achterblijvende broedval en mogelijkstormschade voor het vrijwel volledig verdwijnen van de 
droogvallende mosselbanken. Daarna was e rto t 1994 praktisch geen broedwl, waardoor herstel 
uitbleef. In 1994,1996,1999 en (vooral) 2001 ontstonden nieuwe mosselbanken die vooreen deel 
ookstand gehouden hebben. Daardooris er sinds het voorjaar van 2002 weereen behoorlijk 
oppervlakaan mosselbanken aanwezig, namelijk ongeveer 2000 ha. Het streef-oppervlakdat in 1998 
werd vastgesteld was 2000 à 4000 hectare. Dat doei is dus bereikt. Opgemerkt moet worden da tde  
mosselbanken zich wora l in het oostelijke deel van de Waddenzee bevinden.

Onder jonge mosselzaad banken hoopt zich doorgaans een dikke laag zacht slib op waardoor ze 
vooral in hun eerste w inter ge makke lijk  weg kunnen spoelen. Vanuit de mosselvisserijsector kwamen 
aanwijzingen dat het uitdunnen van die banken in de herfst, waarbij de sliblaag verkleind werd, zou 
kunnen leiden tot een betere overleving in de winter. Deze mogelijkheid (de Jan Louw hypothese, 
genoemd naarde bekende mosselvisser Jan Louwerse) is getest door experimenteel onderzoek Er 
bleek evenwel geen stabiliserend effect op te treden want op beviste plekken lagen na de winter even 
weinig mosselen ais op onbeviste controle plekken. Tegelijkertijd kan woiden geconcludeerd d a te r 
na de wintergeen nadelig effect van visserij meer was w aarte  nemen op bedekking, biomassa en 
oppervlak dat door mosselen werd bedekt. Omdat de omstandigheden van jaa rop  jaa r verschillend 
zijn zal deze proef een aantal malen moeten worden herhaald voordat definitieve uitspraken mogelijk 
zijn.

MOSSELVISSERIJ EN -CULTUUR IN HET SUBLITORAAL VAN DE WADDENZEE 
Mosselvisserij is toegestaan in alle gebieden die permanent onder water staan en dit ve rkl a a rt 
mogelijk waarom er vrijwel geen oude mosselbanken voorkomen in deze sublitorale gebieden. De 
mosselcultuur verhoogt gemiddeld het mossel bestand door mossels te verplaatsen van gebieden met 
goede zaad val maar slechte groei, naar gebieden met slechte zaad val en goede groei, ondanks de 
daaropvolgende oogst. Een eerste poging om de gemiddelde toename in het mossel bestand te 
schatten komt uit op een fector2 w o rd e  Nederlandse kustwateren ais geheel. Omdat een aanzienlijk 
deel w n  de zaad mossels en halfwas mossels naa rde  Oosterschelde wordt getransporteerd, wordt de 
netto toename voorde Waddenzee tentatief geschat op ongeveer 15%. Dit is een gemiddeld getal en 
het kan niet worden uitgesloten dat in jaren van schaarste het transport van mossels van de 
Waddenzee naarde Oosterschelde wordt verhoogd, met a lsgew lg  een netto verlaging w n  het 
mosselbestand in de Waddenzee in zulke jaren. Er zijn geen aanwijzingen dat mosselzaadvisserij in 
het sublitoraal effect heeftop de productie van mosselzaad en de mosselzaadvisserij vond ooksteeds 
plaats in ongeveer dezelfde gebieden. Visserijeffecten kunnen echter niet worden uitgesloten omdat 
er geen vergelijking met voor visserij gesloten controle gebieden mogelijkwas. De effecten van 
mosselzaadvisserij in het sublitoraal op andere (epibenthische) bodemdieren zijn niet onderzocht.
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VOEDSELRESERVERING IN DE WADDENZEE.
Sch el pdi e retend e vogels, met name scholeksters en eidereenden, zouden schade kunnen 
ondervinden w n  schelpdiervisserij, door vermindering van hun voedselvoorraad. Het 
voed sei re serve ring sb e le id had ais doei deze vogelsoorten te beschermen tegen voedseltekort door 
visserij. Achteraf kan worden geoonstateerd da tde  voedselreservering in de vorm van bescherming 
van mosselbanken en verminderde visserij op kokkels zinvol is geweest, maar dat de voorde vogels 
gereserveerde hoeveelheden schelpdieren groter hadden moeten zijn.

In de Waddenzee namen de aantallen scholeksters tussen 1990 en 1995 geleidelijk af, van ongeveer
260.000 naarongeveer 230.000. In de strenge winter van 1996-97 zijn er veel scholeksters 
doodgegaan door de combinatie van kou en slechte conditie ais gevolg van voedselgebrek. Daarna 
waren ernog m a a rl 75.000 over. Sindsdien bleven de aantallen overwinterende scholeksters 
ongeveer constant. Van die totale afname w n  85.000 scholeksters wordt ongeveer 70.000 
toegeschreven aan het tekort aan mosselbanken en ongeveer 15.000 aan de vermindering van het 
ko kkelbestand door kokkelvisserij.
Bij voedselreservering zou e rin  de Waddenzee per scholekster ongeveer 200 kilo kokkelvlees 
aanwezig moeten blijven aan het begin van de winter. Deze ‘eoologische voedsel behoefte’ is 
ongeveer 3 maal zo groot ais wat een scholekster daadwerkelijk opeet in de loop van herfst en winter 
(de ‘fysiologische voed sei behoefte’). Berekeningen voorestuaria in Engeland en Frankrijk komen 
ongeveer op dezelfde hoeveelheid uit. A is er veel mosselbanken zijn hoeven er minder kokkels voor 
de scholeksters te worden gereserveerd want op elke 1000 hectare mosselbank kunnen ongeveer
35.000 scholeksters leven.

De aantallen eidereenden in de Waddenzee en de Noordzee-kustzone verminderden tussen 1990 en 
2004 van ongeveer 130.000 naar ongeveer 100.000. Tot en met 1991 wrbleven de meeste 
eidereenden in de Waddenzee, daarna leefcle een wisselend aantal (totm eerdan 80.000) in de 
Noordzee-kustzone. Binnen de Waddenzee owrwinteren de meeste eidereenden in de westelijke 
Waddenzee. Ze eten daar vooral mosselen die onder watergroeien, zowel van de wilde bestanden 
ais van de mosselpercelen. Wanneer e rin  de westelijke Waddenzee minder dan ongeveer 60 miljoen 
kilo mosselen (gewogen met schelp en al) aanwezig was bleeker een verhoogde kans op massale 
sterfte, zoalssinds 1990 enkele malen is waargenomen. 60 miljoen kilo wordt beschouwd a lsde beste 
schatting voorde ecologische voedselbehoefte voorhet referen tie-aan tai van 130.000 eidereenden. 
De onzekerheid in deze schatting is echter groot.

DRAAGKRACHTONTWIKKELING EN TOEKOMST WADDENZEE.
In de westelijke Waddenzee is de toevoer van fosfaten na 1987 sterk verminderd. De aanw ervan 
nitraten nam ook af, m aar veel minder. Deze stoffen zijn nodig voorde primaire productie, in dit geval 
vooral in de vorm van ééncellige algen die in het water zweven. Deze algen vormen het hoofdvoedsel 
voorde schelpdieren. Volgens modelberekeningen w o rd e  westelijke Waddenzee werkt de 
vermindering van de hoeveelheid voedingsstoffen doorin  een wrmindende primaire productie en 
daardoorin een verminderde maximale draagkracht voor schelpdieren. Het is op dit moment niet 
mogelijk om de uitkomst van de berekeningen te verifiëren met behulp van veldgegevens omdat deze 
gegevens ontbreken, onvoldoende Waddenzee dekkend zijn, dan wel tegenstrijdige trends laten zien. 
De mogelijk verminderde draagkracht zou aan het licht moeten komen doorslechte groei w n  kokkels 
en mosselen zodra het totale schelpdierbestand een plafond bereikt waarbij de algenproductie nog 
maar net voldoende is om al die schelpdieren te voeden. Gedurende de periode 1990-2003 zijn 
daarvoorgeen aanwijzingen gevonden, doordat het schelpdierbestand, o.a. doorgeringe broedval, in 
veel jaren te laag was voorhe t optreden van voedselgebrek.

Voor schelpdier-etende vogels zijn met name periodes met lage schelpdierbestanden van belang. De 
frequentie waarmee een goede broedw l van schelpdieren optreedt en de om wng van zo ’n goede 
broedw l zijn erg belangrijk voor de kans op periodes met schaarste. Goede broedwllen treden 
meestal op na strenge winters. Door vaker voorkomende zachte winters, samenhangend m etde 
huidige klimaatswijzing, is de kans groot dat de frequentie van goede broedwllen afoeemt. Daarnaast 
ishe teen  beleidsdoel om de toevoervan voedingsstoffen nog venderte laten dalen. Deze 
ontwikkelingen zijn ongunstig voorde frequentie en omvang van de goede broedwllen w n  
schelpdieren en zullen naar verwachting in de toekomst doorwerken in een verhoogde kans op jaren 
met schaarste aan schelpdieren en daarmee op de draagkracht voor schelpdieretende vogels.
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Er zijn meer ontwikkelingen die op termijn invloed kunnen hebben op de draagkracht \an de 
Waddenzee voor vogels. Eén daarvan is de opkomst van de Japanse oester. In de Oosterschelde is 
gebleken dat toename van de Japanse oester kan leiden tot vermindering \an draagkracht voor 
andere schelpdieren. Dat zou nadelig zijn voorschelpdier-etende vogels, want Japanse oesters 
kunnen door hen nietgegeten worden. Aan de andere kant kunnen oesterriffen mogelijkeen biotoop 
vormen voor andere soorten kleine dieren en daarmee ook voor andere vogelsoorten.

DRAAGKRACHTONTWIKKELING KOKKELS OOSTERSCHELDE.
Sinds de totstandkoming van de stormvloedkering (1986) en de compartimentering (1987) zijn de 
droogvallende platen van de Oosterschelde afgevlakt. Uit een kokkel-habitatmodel voorde 
Oosterschelde kan worden afgeleid dat daardoor de draagkracht voor kokkels tussen 1983 en 2001 
met ongeveer20% is afgenomen. Aangezien dit proces van afvlakking nog dooigaat wordt in de 
periode 2001-2010 een verdere afname van 14% erw ach t. Ook daarna zal de afname dooigaan.

De potentiële draagkracht voor schelpdieren hangt, net ais in de Waddenzee, ooksamen met de 
primaire productie. Sinds het begin van dejaren 90 neemt het doorzicht van het water in de 
Oosterschelde af. De oorzaak daarvan ligt mogelijk in een toename van de hoeveelheid humuszuren 
in het water. Alsgevolg van het m indergoede lichtklimaat onder water is de primaire productie 
afgenomen. De afname isd e s te  relevanter door de opkomst van de Japanse oesterdie in 1964 in de 
Oosterschelde werd geïntroduceerd. Na een aanvankelijk langzame uitbreiding is nu ongeveer 1400 
hectare van de Oosterschelde bedekt met banken van Japanse oesters, voorde helft op slikken en 
platen en voorde helft permanent onder water. Deze oesters leven van dezelfcle wedselbron ais 
kokkelsen mosselen, namelijkalgen die ze u ithe f water filteren. In de Noordtaken de Kom \an de 
Oosterschelde zijn nu al zo veel Japanse oesters dat verdere toename zal betekenen dat er minder 
andere schelpdieren kunnen le \«n. In de monding en in mindere mate in het middengebied is die 
grens nog niet bereikt. Dat komt door de betere verversing met zeewater.

SCHOLEKSTERS EN VOEDSELRESERVERING IN DE OOSTERSCHELDE
Eidereenden komen in de Oosterschelde bijna niet » o r .  De enige belangrijke schelpdieretende vogel
in dit gebied is de scholekster.
S indsde mosselteelt in droogvallende gebieden in het begin \an dejaren negentig beëindigd is 
komen er op de platen en slikken van de Oosterschelde bijna geen mosselen m eer voor. Kokkels zijn 
daardoorde enige belangrijke prooi voorde scholeksters.
Het aantal overwinterende scholeksters nam tussen 1990 en 2000 a f van ongeveer64.000 tot 
ongeveer 35.000. Inmiddels is de stand weer i ets toegenomen, tot ongeveer 40.000. De afname is 
primair het gevolg van de verminderde kokkelstand en wordt daarnaast vooreen deel (ongeveer
10.000 scholeksters) verklaard door het verdwijnen van de mosselteelt in de droogvallende gebieden. 
Het directe effect van de kokkelvisserij in de jaren 90 wordt geschat op een \«rmindering van 3.300 
exemplaren.

Zoals hierboven is beschreven zijn de prognoses voo rde  ontwikkeling van de kokkelstand inde 
Oosterschelde ongunstig. Tegelijkertijd heeft verlaging van de platen alsgevolg dat scholeksters 
minder lang naar voedsel kunnen zoeken. Daarom woidt verwacht dat de aantallen in de toekomst 
zullen afnemen. Modelberekeningen wijzen uit dat de draagkracht voor scholeksters a Ile en al ais 
gevolg van het verlagen van de platen met meerdan 9000 scholeksters zal afnemen in de komende 
tien jaar.

In de Oosterschelde zou per scholekster in de herfst ongeveer 150 kilo kokkelvlees aanwezig moeten 
zijn om de winter door te komen. Deze ‘ecologische voedselbehoefte’ is wat lager dan in de 
Waddenzee, deels doordat het minder koud is in de Oosterschelde waardoor de scholeksters m inder 
voedsel nodig hebben, en dee lsdoorhetgro tere  en meer voorspelbare getij verschil waardoorde 
aanwezige kokkels meestal goed bereikbaar zijn.
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AANBEVELINGEN

Het EVA II onderzoek leidt tot een groot aantal aanbevelingen, waaronder:
• Uitbreiding van de biologische monitoring, inclusief een betere registratie van 

mosselvoorraden op percelen, ten behoeve van ijking \an biologische modellen en een betere 
bescherming van de natuur.

• Nader onderzoek naar grootschalige ecosysteemveranderingen alsgevolg van veranderingen 
in het klimaat, het beheer van nutriëntenstromen en de uitbreiding van exoten zoal de 
Japanse oester, die nopen tot herziening van vaste streefwaarden voorde aantallen vogels en 
voor het ni\«au van mosselproductie.

• Verderonderzoek naar beheerste mosselzaadvisserij op de platen en alternatieven » o r  
mosselzaadwinning.

• Betere bescherming van zeegrasvelden.
• Meer aandacht voorde natuurwaarden in de delen \an de Waddenzee die permanent onder 

water staan (het sublitoraal).
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Kaart 1 Gesloten gebieden in de Waddenzee en Oosterschelde

I I Staats bosbeheer (SBB)

^ B  Nature protection counsel, art 17

^ B  Sea and Coastal Fisheries Policy 1993 (SN93)

i I Natuurmonumenten (NM)

I I Sea and Coastal Fisheries Policy 1999 (SN99)
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Kaart 3 Locatie Referentiegebied Waddenzee
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