
29 684 Waddenzeebeleid

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juli 2004

Op 25 juni jl. heeft het kabinet zijn reactie op het rapport van de Advies-
groep Waddenzeebeleid bekend gemaakt. Omdat voor de mechanische
kokkelvisserij geen mogelijkheden bestaan om voldoende snel te kunnen
verduurzamen, heeft het kabinet besloten om de mechanische kokkel-
visserij in de Waddenzee te beëindigen met ingang van 1 januari 2005.

Op 2 april 2004 heb ik voor de uitoefening van de mechanische kokkel-
visserij een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermings-
wet van de Producentenorganisatie Kokkelvisserij ontvangen. Omdat het
vorige beleid voor de schelpdiervisserij niet langer van kracht is, stel ik
hierbij eenmalig de nieuwe voorwaarden vast waaronder de vergun-
ningen (Natuurbeschermingswet en Visserijwet) voor mechanische
kokkelvisserij in de Waddenzee in 2004 verleend kunnen worden.

De volgende voorwaarden, die mede gebaseerd zijn op de inzichten uit
het EVA II-onderzoek, zijn eenmalig van toepassing op de mechanische
kokkelvisserij in de Waddenzee in 2004:

1. De vergunningaanvraag voor de mechanische kokkelvisserij zal
worden getoetst aan het schelpdiervisserijbeleid zoals dat gold tot en
met 2003, met uitzondering van het daarin neergelegde voedsel-
reserveringsbeleid;

2. De voor Scholeksters te reserveren hoeveelheid voedsel wordt geba-
seerd op de resultaten van EVA II, inhoudende dat per scholekster de
ecologische voedselbehoefte (200 kilo kokkelvlees per vogel) wordt
gereserveerd, waarbij tevens geldt dat iedere hectare meerjarige
mosselbank voldoende voedsel biedt aan 35 Scholeksters;

3. Wat betreft de aantallen scholeksters ga ik conform het advies van de
Beleidsadviesgroep EVA II uit van het voortschrijdend driejaars-
gemiddelde waarbij, teneinde de populaties ontwikkelingskansen te
bieden, een opslag van 10% geldt.
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4. Teneinde de sublitorale kokkels geheel te reserveren voor eidereenden,
is mechanische kokkelvisserij in het sublitoraal niet toegestaan.

Ik kies voor deze benadering omdat enerzijds een abrupte beëindiging van
de mechanische kokkelvisserij, nadat gedurende tientallen jaren in de
Waddenzee mechanisch op kokkels is gevist, de sector thans voor grote
problemen stelt. Anderzijds stelt de omstandigheid van een groot kokkel-
bestand (44,51 miljoen kilo kokkelvlees) mij in de gelegenheid de kokkel-
sector eenmalig een hoeveelheid kokkels te laten opvissen, terwijl toch
binnen de voedselreservering op basis van het EVA II-onderzoek wordt
gebleven.
Met het eenmalige kader voor de afweging van de mechanische kokkel-
visserij in de Waddenzee in 2004 loop ik op geen enkele wijze vooruit op
de inhoud van het nieuwe beleidsbesluit schelpdiervisserij, dat eind
september aan u zal worden toegezonden.

De uitvoering van de kokkelvisserij in het najaar van 2004 in de Wadden-
zee wordt verder gereguleerd via het visplan en de voorwaarden die zijn
opgenomen in de vergunningen die op basis van de Natuurbeschermings-
wet en Visserijwet worden verleend.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C. P. Veerman
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