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    Directie Visserij 

Geachte Voorzitter, 
 
Hierbij wil ik u informeren over afspraken met betrekking tot de toekomst van duurzame 
mosselzaadvisserij en natuurherstel in de Waddenzee. 
 
Zoals ik u op 26 juni jl. heb aangekondigd (Kamerstuknummer 2007-2008, 29675, nr. 45), is 
de afgelopen periode, op mijn verzoek onderleiding van de heer Heldoorn, hard gewerkt 
aan het vinden van een evenwichtige oplossing van de problemen rondom de mosselzaad-
visserij. Die oplossing moet recht doen aan de toekomst van een duurzame mosselvisserij 
én aan natuurherstel in de Waddenzee. 
 
Vandaag hebben we in dit dossier een mijlpaal bereikt. De Producentenorganisatie 
Mosselcultuur, de Vogelbescherming, de Waddenvereniging, Stichting Wad, 
Natuurmonumenten en het ministerie van LNV hebben een convenant getekend, waarin 
zij afspraken maken over het toekomstperspectief voor de mosselsector en waarbij 
natuurherstel wordt bevorderd. Het ambitieniveau van het natuurherstel is het terug-
winnen van een rijke zee, aansluiting bij het ontwikkelingsperspectief van de PKB 
Waddenzee en realisatie van de Natura 2000-doelen. 
Partijen leggen in dit convenant ook vast dat zij in constructieve samenwerking werken 
aan de transitie van de mosselsector, waarbij verschillen van inzicht niet via gerechtelijke 
procedures worden opgelost. 
 
Bijgevoegd vindt u het convenant dat ik met partijen hen gesloten en het rapport dat de 
heer Heldoorn over de afgelopen periode heeft opgesteld en waarin hij aanbevelingen 
doet voor het vervolgtraject. Het convenant en het rapport zullen worden uitgewerkt in 
een gezamenlijk Plan van Uitvoering. Dat plan zal maatregelen en afspraken bevatten die 
uitgaan van een zodanige tijdfasering dat het perspectief van een economische gezonde 
mosselsector blijft bestaan en zal uiterlijk februari 2009 gereed zijn. 
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Tot slot wil ik u melden dat ik op korte termijn een besluit zal nemen over de aanvraag 
voor een vergunning voor najaarsmosselzaadvisserij. 
 
Ik zal u op geëigende momenten over de verdere voortgang van het dossier informeren. 
 
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN  
VOEDSELKWALITEIT, 
 
 
 
 
G. Verburg 


