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Voorwoord en verantwoording

Op 21 oktober 2008 ondertekenden de minister van LNV, de producentenorganisatie

Mosselcultuur (PO Mossel), Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de Stichting

WAD en de Vereniging Natuurmonumenten het convenant ‘Transitie Mosselsector en

Natuurherstel Waddenzee’ (bijlage 4). Partijen kwamen daarin overeen samen te werken aan

een overgangsproces naar duurzame mosselvisserij, in samenhang met een programma voor

natuurherstel. Het rapport-Heldoorn is hiervoor een ‘wezenlijk vertrekpunt’.

Dit Plan van Uitvoering is tot stand gekomen onder aansturing van een Regiegroep,

onderbouwing is verzorgd door een Projectgroep. De samenstelling van Regiegroep,

Projectgroep en het onafhankelijke procesbegeleidingsteam zijn gegeven in bijlage 5.

Het voorliggende Plan van Uitvoering regelt de eerste stappen van een transitieproces van twee

samenhangende ontwikkelingen. Enerzijds de verduurzaming van de mosselvisserij, anderzijds

de aanpak en uitvoering van het natuurherstel. Het streefbeeld voor 2020 is duidelijk, en de

eerste stappen tot 2011 zijn concreet vastgelegd. Voor de stappen daarna zijn principe-

afspraken gemaakt, waarvan de feitelijke invulling vanaf 2011 is voorzien. Een diepgaande

tussentijdse evaluatie is voorzien in 2014. Gezien het innovatieve karakter van vrijwel alle

maatregelen die in dit Plan van Uitvoering zijn voorzien, is ‘leren door doen’ het centrale motto.

Daarom wordt voortdurend bezien of de ecologische, technische, economische en

organisatorische verwachtingen overeengekomen met de opgedane ervaringen en wordt op

grond daarvan verder gepland. De lessen uit de eerste stappen worden zodoende steeds bij het

bepalen van de verdere transitie benut.

Dit Plan van Uitvoering wordt volledig door de convenantpartners onderschreven.
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1 Overwegingen/algemeen

Dit Plan van Uitvoering regelt de eerste stappen van de transitie van de mosselsector en de

voorbereidingen van het natuurherstel, tot 2020, zoals afgesproken in het Convenant ‘Transitie

mosselsector en natuurherstel Waddenzee’, van 21 oktober 2008.

Aan dit Plan van Uitvoering liggen de volgende overwegingen ten grondslag, naast de punten

die al in het convenant zelf zijn vastgelegd:

 Convenantpartners werken samen om het beeld van een ‘Rijke Waddenzee’ te realiseren,

via:

 de ontwikkeling van een omvattend natuurherstelprogramma, en

 een transitie van de mosselsector naar een duurzame mosselvisserij en -kweek.

 Convenantpartners beogen daadwerkelijke uitvoering van het Natuurherstelprogramma.

Deze uitvoering is alleen mogelijk met adequate inhoudelijke uitwerking, organisatie en

financiering.

 Streefbeeld voor een Rijke Waddenzee en daarmee van het Natuurherstelprogramma is (zie

Bijlage 1 voor nadere uitleg):

 Herstel van helderheid van het water

 Verbetering van het voedselweb

 Grootschalig herstel van biobouwers

 Klimaatbestendige Waddenzee

 Internationale samenhang

 Duurzame verbintenis Wad en mens, ecologische veerkracht

 Het aspect van de mosselvisserij dat, conform de huidige inzichten, het meest strijdig is met

dit streefbeeld is de bodemberoerende visserij in de Waddenzee, op de ‘grondstof’ voor de

mosselkweek. Deze grondstof bestaat in meerderheid uit mosselzaad, maar in

voorkomende gevallen ook uit halfwas- en meerjarige mosselen. De in het convenant

gemaakte afspraken, in het onderhavige Plan van Uitvoering omgezet in maatregelen,

richten zich derhalve op vermindering van de bodemberoerende ‘grondstof’visserij in de

Waddenzee en de overgang naar niet-bodemberoerende technieken. Een aantal andere

aspecten van de mosselvisserij en -kweek wordt in het Plan van Uitvoering ook

geadresseerd, omdat ze behulpzaam zijn bij het bewerkstelligen van de transitie. Deze

worden vervat onder de term ‘flankerende maatregelen’. Niet specifiek geadresseerde

aspecten vallen niet onder het Plan van Uitvoering.
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 Convenantpartners zijn derhalve van mening dat grondstofwinning voor de mosselsector die

gebaseerd is op niet-bodemberoerende technieken (MZI’s en andere innovatieve methoden)

beter zal kunnen voldoen aan het PKB-principe voor de Waddenzee ‘voorrang voor natuur,

beperkt menselijk medegebruik binnen ecologische grenzen’. Eén en ander dient door

adequate monitoring en regelmatige beoordeling van de resultaten daarvan te worden

bewaakt.

 De omvorming van de grondstofwinning voor de mosselsector van bodemberoerende

visserij in de Waddenzee naar niet-bodemberoerende technieken (niet noodzakelijk

geplaatst in de Waddenzee), samen met de in dit Plan van Uitvoering genoemde

flankerende maatregelen, worden in het navolgende samengevat onder te term ‘transitie

(van de Nederlandse) mosselsector’.

 Convenantpartners realiseren zich dat zowel de economische als de ecologische effecten

van maatregelen met onzekerheden omkleed zijn, en dat de kennis van de Waddenecologie

beperkt is. De kern van zowel het natuurherstelprogramma als het transitieproces is

daarom: stappen zetten, effecten op de ecologie en de economie monitoren en

onderzoeken, lessen trekken uit monitoring en onderzoek en op basis daarvan volgende

stappen voorbereiden.

 De lijn tot 2020 die in het rapport-Heldoorn is geschetst, evenredige toename van

opbrengsten van technieken die niet leiden tot bodemberoering in de Nederlandse

Waddenzee en gelijktijdige vermindering van de grondstofwinning door bodemberoerende

visserij, is hierbij richtinggevend. Het streefbeeld is dat in 2020 de bodemberoerende visserij

op grondstof voor de mosselsector, in de Nederlandse Waddenzee, geheel is beëindigd, en

dat alle grondstof die op die manier gewonnen werd via MZI’s en/of andere innovatieve

methoden wordt gewonnen.

 De convenantpartners kunnen slechts worden gehouden aan wat zij zelf binnen de eigen

bevoegdheden en met eigen mogelijkheden kunnen realiseren. Alleen voor die onderdelen

kunnen derhalve resultaatverplichtingen worden aangegaan.

 Voor elementen in de transitie waar ook andere partijen, inclusief niet-convenantspartners,

van grote invloed zijn, kunnen in het Plan van Uitvoering alleen inspanningsverplichtingen

worden aangegaan.

 Per noodzakelijke actie wordt een primair verantwoordelijke convenantspartner

afgesproken, de andere partners steunen de primair verantwoordelijke waar nodig.

 Wanneer de inspanningen onverhoopt niet tot het beoogde resultaat leiden, dan is de

primair verantwoordelijke gehouden dit tijdig te signaleren, en treden de convenantpartners

met elkaar in overleg om de dan ontstane situatie te bespreken en aanvullende stappen af
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te spreken. Convenantpartners stellen daarbij alles in het werk om de doelstellingen van het

convenant te behalen.

 De convenantpartners nemen op zich, elk vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden,

niet-convenantspartners zodanig te betrekken bij (de wijze van) uitvoering van de gemaakte

afspraken dat het draagvlak voor het uitvoeren van de gemaakte afspraken maximaal is.

 Er is een wezenlijk verschil tussen de voorjaarsvisserij (waarbij in de relatief stabiele

gebieden een gerede kans bestaat op het ontstaan van zogenaamde biogene structuren

zoals mosselbanken) en najaarsvisserij (waarbij die kans gering is).

 Dit wil evenwel niet zeggen dat de voorjaarsvisserij taboe is, noch dat najaarsvisserij altijd

zonder restricties kan plaatsvinden. De convenantspartners zoeken voor beide een

praktische en aanvaardbare weg voorwaarts.

 De in de Nederlandse Waddenzee winbare hoeveelheid mosselzaad varieert van jaar tot

jaar, en daarmee ook de hoeveelheden die via bodemberoerende visserij of via niet-

bodemberoerende technieken gewonnen kunnen worden. Het is ongewenst om de

omrekening van bodemberoerende grondstofvisserij naar niet-bodemberoerende technieken

te baseren op fluctuerende getallen. Daarom is uitgegaan van een vaste

standaardopbrengst van 40 miljoen kilo mosselzaad per jaar (400.000 mosselton). Deze

hoeveelheid komt overeen met de gemiddelde jaarlijkse grondstofopbrengst via

bodemberoerende technieken uit de Nederlandse Waddenzee over de periode 1991-2005.

Dit is dus uit voorjaars- en najaarsvisserij tezamen. De bodemberoerende visserij in de

Nederlandse Waddenzee wordt derhalve beëindigd zodra deze 40 miljoen kg op jaarbasis

behaald wordt door technieken die de bodem van de Nederlandse Waddenzee niet

beroeren.

 De 40 miljoen kg is niet het productieplafond van de Nederlandse Waddenzee. De

maximum grondstofwinning, en ook de maximale productie van consumptiemosselen in de

Waddenzee, worden bepaald door de andere factoren, zoals effecten op de natuur van

grondstofwinning en kweek, de ruimtelijke inpasbaarheid van de diverse alternatieve

zaadwinningsmethoden, marktontwikkelingen e.d.

De effecten van de stappen die in dit Plan van Uitvoering zijn vastgelegd, worden nauwlettend

gevolgd, in de eerste plaats wat betreft de natuurontwikkeling en eventuele negatieve effecten

op de natuur in de Nederlandse Waddenzee van de niet-bodemberoerende technieken, en

daarnaast wat betreft de realiseerbaarheid (opbrengsten, kwaliteit, economie) van de niet

bodemberoerende technieken ten behoeve van grondstofwinning voor de Nederlandse

mosselsector. Jaarlijks wordt bekeken of de daadwerkelijke effecten overeenkomen met wat



Plan van Uitvoering Convenant Transitie Mosselsector en Natuurherstel Waddenzee 7

was vooraf werd verwacht of ingeschat. Waar nodig worden dan de inspanningen

geïntensiveerd. Bijzondere evaluaties vinden plaats op de volgende tijdstippen:

 Eind 2010 wordt een eerste tussenbalans opgemaakt van de productietechnische effecten

van MZI’s (op zaadinvangrendement en kweekmogelijkheden van het ingevangen zaad).

 In 2013 worden effecten op de ecologische draagkracht en het landschap van

Oosterschelde en Waddenzee diepgaand beschouwd.

 In 2014 zal, op basis van alle dan vergaarde inzichten, de stand van zaken met betrekking

tot het algehele natuurherstelprogramma en de stand van zaken bij de ontwikkeling van

MZI’s en andere te ontwikkelen, niet-bodemberoerende technieken, de wijze en het tempo

van de verdere transitie van de mosselvisserij worden afgesproken. Dan worden ook

afspraken gemaakt over werkwijze en transitietempo voor de najaarsvisserij en worden

ontwikkelingen geadresseerd die, conform de stand der kennis van dat moment, verwacht

worden na 2020.

Cruciaal op de korte termijn (2 jaar) zijn:

 Het tot uitvoering brengen van een ambitieus Natuurherstelprogramma op basis van het

streefbeeld Rijke Zee.

 Maximaal tempo voor mosselzaadvanginstallaties (MZI’s).

 Stapsgewijze vermindering van de voorjaarsvisserij.

 Monitoring MZI-opschaling en effecten op natuurontwikkeling.

 Afspraken over transporten van MZI-zaad van Oosterschelde naar de Nederlandse

Waddenzee.

 Besluit over vergunningverlening voor de najaarsvisserij eerder in het seizoen (flankerende

maatregel).

De primair verantwoordelijke convenantspartner(s) wordt (worden) steeds gecursiveerd

weergegeven. Gemakshalve worden de natuurorganisaties steeds in één adem genoemd, tenzij

sprake is van een expliciete rol voor een van deze organisaties.
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2 Natuurherstel

1. De minister van LNV stelt in samenwerking met de natuurorganisaties, de RCW, RWS en

VROM een Natuurherstelprogramma op. Het voorbereidende Plan van Aanpak (zie Bijlage

1) is overeengekomen door de convenantpartners en aanvaard door de Stuurgroep van het

Natuurherstelprogramma. Het feitelijke Natuurherstelprogramma is uiterlijk 1 oktober 2009

gereed.

2. Plan van Aanpak en Natuurherstelprogramma voldoen aan de criteria die in de Regiegroep

zijn vastgesteld (Bijlage 3). Voortvloeiend uit dit Plan van Aanpak zijn verschillende

afspraken en acties:

3. LNV en de natuurorganisaties financieren, samen met overige betrokken ministeries, het

opstellen van het Natuurherstelprogramma. LNV zal zich inspannen om de betrokkenheid

van deze overige ministeries te organiseren. LNV en de natuurorganisaties stellen daartoe

in nauw overleg met de direct betrokken andere departementen, de RCW en de

‘waddengebruikers’ het traject vast (inclusief expertise, planning en budget) waarlangs het

Plan van Aanpak omgezet wordt in het Natuurherstelprogramma.

4. De minister van LNV zet zich in om bestuurlijk commitment van de minister van VROM en

de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat voor het Natuurherstelprogramma te krijgen.

5. De convenantpartners zetten zich in voor een uitvoeringsplan van het Waddenfonds en voor

een programmatische werkwijze van het Waddenfonds, overeenkomend met de zienswijze

van het Plan van Aanpak/Natuurherstelprogramma.

6. De minister van LNV spant zich in door middel van het koppelen van bestaande budgetten

in de eigen begroting en die van de overige betrokken ministeries middelen beschikbaar te

maken voor die benodigde, structurele activiteiten die niet onder het Waddenfonds vallen en

bij te dragen aan de cofinanciering van Waddenfonds projecten.

7. De overige convenantpartners verzorgen, daar waar zij niet expliciet genoemd zijn, waar

nodig ondersteunende activiteiten om de benodigde financiering uit diverse bronnen veilig te

stellen.
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3 Transitie mosselsector

In de onderstaande paragrafen worden de essenties van het transitietraject samengevat.

Achtergronden hiervan worden beschreven in Bijlage 2. De convenantspartners zullen ten

aanzien van de in dit plan opgenomen concrete verplichtingen die niet aan een of meer

convenantpartners zijn toebedeeld, voor 1 oktober 2009 nadere afspraken maken over de

toebedeling.

3.1 Transitiemechanisme algemeen

In algemene termen is het transitiemechanisme als volgt afgesproken:

 In stappen van nu tot 2020 wordt de grondstof voor mosselkweek zoals die nu wordt

verkregen door bevissing in het voorjaar en najaar van natuurlijke mosselbanken in de

Nederlandse Waddenzee vervangen door verkrijging van mosselzaad via bronnen die geen

bodemberoering in de Waddenzee veroorzaken, zoals in eerste instantie

mosselzaadvanginstallaties (MZI’s) en later ook via andere innovatieve ontwikkelingen

(importen, hatcheries, nurseries, invang op de Noordzee e.a.).

 Streefbeeld voor het jaar 2020 is een duurzame mosselsector waarbij geen

bodemberoerende visserij ten behoeve van grondstofwinning meer in de Nederlandse

Waddenzee plaatsvindt.

 De mosselsector ziet per stap in de transitie af van bevissing van 20% van het areaal van

de in het voorjaar in de Nederlandse Waddenzee aanwezige zaadbanken, te beginnen met

de voorjaarsvisserij van 2009. Deze eerste stap is een resultaatsverplichting.

 Specifiek in voorjaar 2009 is sprake van een bijzondere situatie, aangezien er in het

voorjaar van 2008 in het geheel niet op mosselzaad in de Nederlandse Waddenzee is

gevist. Daarom bevinden zich er nu onbeviste banken halfwasmosselen. Afgesproken is dat

in voorjaar 2009 niet wordt bevist: 20% van het areaal aan dan aanwezige zaad- èn

halfwasbanken.

 Zodra de hoeveelheid mosselzaad die niet meer door bevissing kon worden verkregen, is

teruggewonnen via technieken die niet zorgen voor bodemberoering in de Waddenzee

(conform hieronder omschreven), wordt de volgende stap gezet, in de vorm van een

additionele beëindiging van de bevissing van 20% van het areaal in het voorjaar aanwezige

mosselzaadbanken. Dit bijkomende deel wordt vervolgens weer via een nieuwe ronde niet-

bodemberoerende technieken gecompenseerd.



Plan van Uitvoering Convenant Transitie Mosselsector en Natuurherstel Waddenzee 10

 Beoogd wordt de tweede transitiestap te zetten bij de voorjaarsvisserij van 2011, conform

het hierboven beschreven mechanisme dus in de vorm van 40% van de voorjaarsvisserij.

Dit is een inspanningsverplichting van de mosselsector.

 De beëindiging van de najaarsvisserij is aan de orde zodra het merendeel (ca. 80%) van de

voorjaarsvisserij is beëindigd en gecompenseerd en zal dan nader worden uitgewerkt. Voor

de omvang van de volgende stap in de beëindiging wordt in beginsel uitgegaan van het

(hoeveelheids)equivalent van de 20% van de voorjaarsvisserij.

 Een gebied waar de mosselvisserij is beëindigd blijft gesloten in het verdere transitietraject,

ook voor andere bodemberoerende activiteiten.

 De gebieden waar de bevissing zal worden beëindigd worden zo gekozen dat de kans op

het ontstaan van mosselbanken in diverse stadia van ontwikkeling en de daaraan

geassocieerde levensvormen maximaal is en de hinder voor andere bodemberoerende

activiteiten minimaal. Eén en ander wordt afgestemd met de andere gebruikers in het

gebied.

 De mosselsector investeert in mosselzaadinstallaties (MZI’s) in Oosterschelde en

Waddenzee en in andere zaadbronnen die geen bodemberoering in de Waddenzee

veroorzaken, in het vertrouwen dat het deel van het mosselzaad dat wegvalt door

beëindiging van de bevissing van een percentage van de zaadbanken via deze

alternatieven kan worden gecompenseerd.

 Die alternatieve zaadbronnen (MZI’s, importen e.d.) die na de ondertekening van het

convenant worden toegepast of geïnstalleerd en structureel kunnen worden benut ten

behoeve van mosselkweek in de Waddenzee, tellen mee als compensatie voor de gederfde

bodemzaadvisserij. Alternatieve zaadbronnen die al vóór de ondertekening van het

convenant in werking waren (incl. experimentele MZI’s op Waddenzee, Oosterschelde en in

de Voordelta) worden voor 1 oktober 2009, op nader af te spreken wijze, onder het

opschalingsbeleid gebracht. Voor 1 oktober 2009 worden ook hun effecten meegenomen in

de monitoring en evaluatie van de draagkracht van de Waddenzee en de Oosterschelde.

 In 2009 wordt onderzocht of en onder welke voorwaarden het via MZI’s in de Oosterschelde

gewonnen mosselzaad binnen veilige ecologische grenzen naar de kweekpercelen in de

Waddenzee kan worden getransporteerd voor verdere opkweek. Indien transport mogelijk

blijkt, worden over de condities daarvoor nadere afspraken gemaakt en telt dit zaad mee in

de compensatie van de te beëindigen bodemvisserij in de Waddenzee. Dit zelfde geldt voor

zaad uit andere bronnen (eventuele import uit Noorwegen, zaadvisserij Deltawateren, e.d.).

 Beëindiging van bevissing van een zeker areaal mosselzaadbanken wordt omgerekend

naar de te compenseren hoeveelheid zaad via volgende methode:
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 Uitgegaan wordt van een (rekeneenheid) oogst van 40 miljoen kg uit de voorjaars- en

najaarsvisserij tezamen per jaar. Deze hoeveelheid is de gemiddelde vangst uit de

Nederlandse Waddenzee in de periode 1991-2005. De 40 miljoen kg per jaar is geen

plafond; dat wordt bepaald door andere factoren, zoals draagkracht.

 De voorjaarsvisserij bedraagt gemiddeld 2/3 van de totale visserij.

 20% minder voorjaarsvisserij is daarmee (afgerond) 5,5 miljoen kg per jaar.

 Indien 5,5 miljoen kg zaad per jaar via de alternatieven extra is gewonnen en dit kan worden

opgekweekt in de Waddenzee, wordt de volgende transitiestap gezet. Voorwaarde is dat dit

zaad een even hoog kweekrendement in de Waddenzee heeft als bodemzaad. Zo niet, dan

wordt hiervoor gecompenseerd.

 Het complete transitiemechanisme wordt geïllustreerd door de onderstaande figuur.
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 In het voorjaar van 2009 wordt door PO Mossel een additionele MZI-experimenteerruimte in

de Waddenzee van 101 ha en op de Oosterschelde van 120 ha geïnstalleerd, conform het
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zogenaamde interimbeleid 2009 (zoals vormgegeven door de minister van LNV in haar brief

aan de Tweede kamer van 1 oktober 2008)..

 In 2009 wordt het verdere opschalingsbeleid vastgesteld, in overleg met alle betrokken

wadgebruikers en -bestuurders. Hierbij worden ook de ervaringen met het interimbeleid

gebruikt.

 Er komt een intensief programma voor onafhankelijke monitoring, weergegeven in par. 3.5.

 De convenantspartners werken elk vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid aan het

realiseren van de stappen in het transitietraject. Dit omvat ook het maken van afspraken met

niet-convenantpartners wier medewerking onontbeerlijk is voor het welslagen van de

transitie en van het natuurherstelprogramma.

 De convenantspartners verzorgen de communicatie met relevante partijen die geen

convenantspartner zijn, maar waarvoor de convenantsafspraken gevolgen kunnen hebben.

Meer in detail zijn de volgende activiteiten en afspraken in het Plan van Uitvoering vastgelegd

voor wat betreft de transitie van de mosselvisserij.

3.2 Voorjaarsvisserij en opschalingstappen van MZI’s in 2009

1. In het voorjaar van 2009 wordt de bevissing van zaadbanken met een oppervlak ter grootte

van 20% van het dan aanwezige totale areaal aan zaad- en halfwasmosselen beëindigd .

De voorkeur gaat daarbij uit naar één samenhangende bank. Ook andere

bodemberoerende visserij wordt op deze bank(en) beëindigd.

2. De mosselsector zal pogen de daaruit voortvloeiende vangstderving te compenseren (in kg

zaad) via alternatieve technieken die geen bodemberoering in de Nederlandse Waddenzee

veroorzaken.

3. De mosselsector investeert maximaal in MZI’s in de daarvoor gereserveerde gebieden in de

Oosterschelde (120 ha in 2009 te realiseren, binnen de maximale 150 ha boven bestaande

mosselkweekpercelen conform het interimbeleid) en Westelijke Waddenzee (101 ha te

realiseren, binnen de maximale 160 ha, eveneens boven bestaande mosselkweekpercelen,

conform het interimbeleid), en heeft hiervoor de benodigde vergunningen aangevraagd.

4. De minister van LNV spant zich ervoor in om voor deze MZI’s, in overleg met de andere

convenantpartners, zo spoedig mogelijk een besluit te nemen over de verlening van een

aangevraagde vergunning onder de Natuurbeschermingswet 1998 met als streefdatum 1

april 2009. Dit geldt voor Waddenzee zowel als Oosterschelde.
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5. De mosselsector als pachter van de kweekpercelen en LNV als beheerder treden elk vanuit

hun eigen verantwoordelijkheid in overleg met andere belanghebbenden (garnalenvisserij,

wadvaarders, scheepvaart e.a.) over de mogelijke gevolgen van de MZI’s op de percelen

voor deze belanghebbenden.

6. De minister van LNV organiseert de zogenaamde nulmeting van effecten op de natuur, voor

de percelen waar de MZI’s komen, zowel op de Oosterschelde als op de Waddenzee. Het

Programma van Eisen daarvan wordt overeengekomen met de andere convenantspartners.

De nulmeting vindt kort nadat de MZI’s het water in zijn gegaan plaats. De mosselsector en

de minister van LNV betalen ieder voor 50% mee aan de kosten van deze nulmeting. Indien

in 2010 blijkt dat MZI’s moeten worden verlegd kan het nodig zijn om nieuwe nulmetingen

uit te voeren. Ook deze worden georganiseerd door de minister van LNV en komen 50:50

voor rekening van minister en sector.

7. Gedurende 2009 wordt ook het verdere MZI-opschalingsbeleid vormgegeven, in overleg

tussen convenantpartners en overige betrokkenen.

8. De mosselsector vraagt tijdig de benodigde vergunning aan voor de (80% resterende)

mosselzaadvisserij van voorjaar 2009. De minister van LNV beoogt uiterlijk per 29 april

2009 een besluit over deze aangevraagde vergunning te nemen, conform het traject

weergegeven in Bijlage 2.1.

9. De convenantspartners werken samen om procedures en besluiten waarop niet-

convenantspartijen invloed hebben te versnellen, onder regie van de primair

verantwoordelijke voor het onderdeel in kwestie.

3.3 Flankerende maatregelen visserij

1. De minister van LNV stelt voor 1 juni 2009, in samenwerking met de mosselsector en de

natuurorganisaties, een werkwijze voor om voor de najaars-zaadvisserij van 2009

vergunning te verlenen, zodanig dat deze visserij sneller in het seizoen kan worden

uitgevoerd. Hierbij wordt tevens een regime voor de (al dan niet) bevissing van de

stabiliteitsklasse 3 afgesproken.

2. Deze wijze van vergunningverlening geldt tevens als uitgangspunt voor de werkwijze in

navolgende jaren. Verbeteringen in dit regime zijn mogelijk, mits gezamenlijk

overeengekomen door de convenantpartners en besloten door de minister van LNV.

3. De minister van LNV stelt, na overleg met de andere convenantpartners, voor 1 juni 2009

een meerjarig raamwerk op voor de jaarlijkse vergunningverlening van de voor- en

najaarszaadvisserij, onder de Natuurbeschermingswet 1998. Doel hiervan is een

vermindering van de benodigde inspanning, van alle betrokken partijen, bij de
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besluitvorming over deze vergunningverlening. Het meerjarige regime zal daarom de

structurele elementen van de zaadvisserij, kweek en afvoer (VKA) en de daarop toegepaste

beoordelingsmethodiek omvatten. Hiertoe wordt onder meer een meerjarig VKA-model

ontwikkeld, ter toepassing in jaren van mosselschaarste, rekening houdend met de

voedselbehoefte van onder Natura 2000 beschermde schelpdieretende vogels, zoals

Eidereend en Toppereend. Op basis van de halfjaarlijkse surveys en het daarop

gebaseerde Visplan vindt, per geplande visserij, nadere concretisering van de meerjarige

vergunning plaats.

4. De convenantpartners formuleren voor 1 juni 2009 werkbare criteria waaraan transporten

van mosselzaad afkomstig van MZI’s op de Oosterschelde naar de kweekpercelen op de

Waddenzee moeten voldoen. Deze criteria nemen de Natuurbeschermingswet 1998 als

uitgangspunt. Deze criteria worden vervolgens door de minister van LNV voor 1 oktober

2009 overwogen ten behoeve van het vergunningregime voor deze transporten.

5. De minister van LNV stelt, na overleg met de mosselsector, de natuurorganisaties en met

andere wadgebruikers, uiterlijk per 1 oktober 2009, een plan op voor de optimalisatie van

kweekpercelen in de Waddenzee. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de

natuurwaarden van de beoogde gebieden.

3.4 Natuurontwikkeling in relatie tot mosseltransitie, gebiedssluiting

1. Een gebied in de Waddenzee waar de zaadvisserij is beëindigd, wordt niet opnieuw bevist,

ook niet door andere bodemberoerende visserij.

2. Convenantspartners spreken voor 1 april 2009 af in welke gebieden 20% van de

voorjaarsvisserij zal worden beëindigd. Belangrijkste criteria zijn, in volgorde:

 Aanwezigheid van zaadbanken (en specifiek in 2009 ook halfwasbanken)

 Kans op ontwikkeling van meerjarige mosselbanken, conform de stabiliteitskaart

 Verwachte natuurwaarde

 Aaneengeslotenheid van gebieden

 Vermijding van verstoring door andere activiteiten, waaronder andere vormen van

bodemberoerende visserij

 Inpasbaarheid in, en compatibel met lopend onderzoek

3. Om, mede vanuit het Natuurherstelprogramma, richting te geven aan de beëindiging van

bevissing in gebieden wordt door de convenantpartners gezamenlijk een kansenkaart van

natuurwaarden in de westelijke Waddenzee opgesteld en regelmatig
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geactualiseerd/verbeterd, rekening houdend met de Natura 2000 instandhoudingsdoelen

voor de natuur en het Profieldocument voor Habitattype 1110a in de Waddenzee.

4. De wijze van beëindiging van bevissing van zaadbanken wordt nader uitgewerkt voor 1

oktober 2009. De uitwerking houdt rekening met de bovengenoemde criteria, het

permanente karakter van de sluiting, de natuurkansenkaart (in ontwikkeling), de

karakteristieken van de zaadval en de betrokkenheid van andere wadgebruikers.

5. De convenantspartners stellen voor de gebieden waar de bevissing wordt beëindigd een

meerjarig beheers- en monitoringplan op, te starten per juni 2009. Via wetenschappelijke

monitoring wordt gedurende de looptijd van het convenant gevolgd hoe de natuur zich in

deze gebieden ontwikkelt, met speciale aandacht voor het ontstaan van mosselbanken in

diverse stadia van ontwikkeling en de daaraan geassocieerde levensvormen.

6. De minister van LNV neemt, na overleg met de RCW en met de directe belanghebbenden,

een besluit over het treffen van zodanige maatregelen dat in de gebieden die niet meer door

de mosselsector worden bevist ook geen andere bodemberoerende activiteiten meer plaats

mogen vinden. Deze maatregel heeft geen betrekking op vormen van medegebruik die geen

bodemberoering veroorzaken.

3.5 Monitoring en onderzoek

1. De convenantspartners stellen gezamenlijk voor 1 oktober 2009 een gedetailleerd

monitoring- en onderzoeksprogramma op, gericht op behoud, c.q. versterking van

natuurwaarden in de Waddenzee. Dit behelst met name de volgende punten:

 In de door de minister van LNV gesloten gebieden wordt via onafhankelijke monitoring

nauwgezet gevolgd hoe de natuurontwikkeling verloopt. De lessen die daaruit worden

getrokken worden in de volgende stappen van de transitie gebruikt bij onder meer

gebiedskeuze bij volgende sluitingen, beheermaatregelen, inzicht in de ecologische

draagkracht van de Waddenzee e.a.

 Gemonitord wordt of het toenemend aantal MZI’s of andere toenemende zaadbronnen

(zoals zaadtransporten van buiten de Waddenzee ten behoeve van kweek in de

Waddenzee) invloed hebben op de ecologische draagkracht van de Waddenzee en

andere mogelijke ecologische effecten, zodat kan worden bepaald of er op termijn een

maximum moet gelden voor de hoeveelheid mosselzaad die met MZI’s in de

Waddenzee kan worden gewonnen, dan wel daarheen kan worden geïmporteerd ten

behoeve van kweek. Hierbij wordt rekening gehouden met de jaarlijkse fluctuaties in de

draagkracht. Nulmetingen vinden, daar waar nodig, kort plaats nadat de MZI’s het water

zijn ingegaan.
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 Indien transporten van MZI-zaad uit de Oosterschelde naar de Waddenzee, dan wel

andere zaadtransporten naar de Waddenzee worden toegestaan, wordt regelmatig

onderzocht of deze transporten voldoen aan de gestelde criteria, met name ten

behoeve van het weren van exoten die schade aan de natuur in de Waddenzee kunnen

doen.

 Opstellen en regelmatige actualisering/verbetering van de kansenkaart van

natuurwaarden in de westelijke Waddenzee, rekening houdend met de Natura 2000

instandhoudingsdoelen voor de natuur in de Waddenzee en het Profieldocument voor

Habitattype 1110a.

2. Uit oogpunt van doelmatigheid wordt het onderzoeks- en monitoringplan mede opgesteld op

basis van een inventarisatie van reeds lopende onderzoeks- en monitoringprogramma’s en

analyse van de wijze waarop deze het beste met het bedoelde plan kunnen worden

geïntegreerd.

3. Over de resultaten van monitoring wordt jaarlijks gerapporteerd en deze resultaten worden

daarbij wetenschappelijk geanalyseerd op hun effect op de, conform

Natuurbeschermingswet 1998 en het daartoe geldende uitvoeringskader relevante,

natuurwaarden van de Waddenzee.

4. Daarnaast gelden nog de volgende bijzondere evaluatiemomenten en bijbehorende

aandachtspunten:

 In 2010 vindt een evaluatie plaats van de MZI’s, op invangrendement en

kweekrendement van het ingevangen zaad.

 In 2013 vindt een evaluatie plaats van de ecologische draagkracht, waarbij onder meer

de resultaten van het ZKO-onderzoek inzake worden betrokken.

 In 2013 worden eveneens de resultaten van het PRODUS-onderzoek geëvalueerd en

wordt bepaald wat de consequenties daarvan voor voor- en najaarsvisserij zijn.

 In 2014 zal, op basis van alle dan vergaarde inzichten, de stand van zaken met

betrekking tot het algehele natuurherstelprogramma en de zich aandienende

innovatieve mogelijkheden voor het verkrijgen van mosselzaad anders dan via MZI’s,

het verdere tempo van de transitie van de mosselsector wordt afgesproken. Dan

worden ook afspraken gemaakt over werkwijze en transitietempo voor de najaarsvisserij

en wordt vooruitgekeken naar de periode na 2020.

5. Onderzoek, monitoring en wetenschappelijke evaluatie vinden plaats door

gemeenschappelijk geaccordeerde onderzoeksinstanties. In samenspraak met deze

instanties wordt een kostenraming van onderzoek, monitoring en evaluatie opgesteld.
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6. De resultaten van onderzoek, monitoring en evaluatie worden regelmatig in

wetenschappelijke vaktijdschriften gepubliceerd.

7. Over de financiering van onderzoek, monitoring en wetenschappelijke evaluatie vindt

overleg tussen de convenantpartners en andere betrokken partijen plaats. Een

financieringsplan wordt voor 1 oktober 2009 vastgesteld.

3.6 Verdere stappen naar 2020

1. De mosselsector neemt als inspanningsverplichting op zich om de tweede transitiestap per

voorjaar 2011 te zetten, volgens het schema van een lineair lopend transitietraject.

2. Het mechanisme van de eerste stappen voor de voorjaarsvisserij wordt daarna

gecontinueerd: zodra 5,5 miljoen kg mosselzaad dat (jaarlijks) niet meer uit visserij van

natuurlijke banken komt is ‘ingehaald’ door (jaarlijkse) opbrengst uit alternatieve bronnen,

wordt additioneel de bevissing van 20% van de zaadbanken voor de voorjaarsvisserij

beëindigd.

3. Zodra de bevissing van het merendeel van de zaadbanken voor de voorjaarsvisserij is

beëindigd (na de 4
e

transitiestap, dat wil zeggen als 80% van de voorjaarsvisserij is

beëindigd), is vermindering van de najaarsvisserij aan de orde, volgens hetzelfde stramien.

4. De mosselsector spant zich in de periode 2009-2020 maximaal in voor verdergaande

innovaties: hatcheries, nurseries, invang mosselzaad op de Noordzee en in de Delta.

Mosselsector en minister van LNV bereiden een gezamenlijk innovatieprogramma voor om

deze innovaties mogelijk te maken. Het programma wordt vastgesteld per 1 oktober 2009.

5. Het afgesproken mechanisme is geldig voor alle MZI’s die na de ondertekening van het

convenant voor het eerst ‘het water ingaan’ en andere alternatieve zaadbronnen die na die

tijd worden gebruikt voor opkweek in de Waddenzee. De opbrengsten van experimentele

MZI’s, die al in functie waren voor de ondertekening van het convenant, tellen vooralsnog

niet mee als compensatie zoals hierboven omschreven. Ze vallen wel direct onder de

monitoring van de ecologische draagkracht en de grenzen die daaraan mogelijk gesteld

gaan worden. Na het vervallen van de experimentele status van deze MZI’s en de eventuele

herschikking van locaties en eigendomsrechten die daarmee gepaard gaan, worden zij

gaandeweg onder het regime van het transitiemechanisme gebracht. Hierover worden vóór

01-10-2009 procedurele afspraken gemaakt.

6. De convenantpartners spannen zich er gezamenlijk voor in dat via het Waddenfonds

innovatieprogramma’s voor verduurzaming van de Waddenvisserij (mosselen en andere

sectoren) medegefinancierd kunnen worden.
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7. Streefbeeld in 2020 is een economisch gezonde mosselsector zonder bodemberoerende

visserij ten behoeve van grondstofwinning en een conditie van de Waddenzee die zoveel

mogelijk aansluit bij de doelstellingen van het Natuurherstelprogramma.

3.7 Recapitulatie van overeengekomen acties voor 1 oktober 2009

In de voorgaande paragrafen is regelmatig sprake van acties die weliswaar in grote lijnen

overeengekomen zijn, maar die uiterlijk voor 1 oktober 2009 door de convenantpartners nader

uitgewerkt en bekrachtigd dienen te worden. Voor het overzicht worden deze hieronder

gerecapituleerd:

 Definitieve aanwijzing van de gebieden die niet bevist worden in voorjaar 2009, na uitvoering

van de voorjaarssurvey.

 Uitvoering van een nulmeting aan de ecologische effecten van MZI’s in Waddenzee en

Oosterschelde.

 De overgang van de experimentele MZI’s in de Waddenzee (stammend van voor de datum van

ondertekening van het convenant) naar een permanente status vormgeven: hoe en wanneer

vindt de inpassing daarvan in het compensatieregime plaats?

 Opschalingsbeleid MZI’s Waddenzee, Oosterschelde en elders in de Zeeuwse Delta

vormgeven, mede in samenspraak met de huidige overige gebruikers. Hierbij wordt rekening

gehouden met de opschaling die bereikt is onder het lopende interimbeleid.

 Opstellen en regelmatige actualisering/verbetering van de kansenkaart van natuurwaarden in de

westelijke Waddenzee, rekening houdend met de Natura 2000 instandhoudingsdoelen voor de

natuur in de Waddenzee en het Profieldocument voor Habitattype 1110a.

 Wijze van sluiting van zaadbanken na 2009 nader uitwerken.

 Modaliteiten van MZI-zaadtransporten van Oosterschelde naar Waddenzee en eventuele

andere zaadtransporten van buitenaf naar de Waddenzee onderzoeken en afspreken.

 Najaarsvergunning 2009 formuleren, met speciale aandacht voor versnelde zaadvisserij en hoe

om te gaan met stabiliteitsklasse 3.

 Raamwerk meerjarige vergunningen formuleren (inclusief o.a. een meerjarig VKA model voor

schaarse perioden en het daarbij te hanteren afvoerregime), voor zowel voor- als

najaarsvisserij.

 Een innovatietraject voor onderzoek en ontwikkeling van alternatieve zaadinvang/kweek/

winningsmethoden nader uitwerken.
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 Opstellen van een meerjarig plan voor monitoring aan MZI’s (opbrengst en ecologische

effecten), kweekrendement van zaad uit alternatieve bronnen en ecologische ontwikkelingen in

gesloten gebieden.

 Een plan opstellen en doorvoeren voor de optimalisatie van mosselkweekpercelen in de

Waddenzee, rekening houdend met natuurwaarden en belangen van andere wadgebruikers.

 Een financieringsplan voor de uitvoering van de bovengenoemde activiteiten opstellen en

overeenkomen.
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4 Communicatie

1. De convenantpartners communiceren de gemaakte afspraken met niet-convenantpartijen en

betrekken hen daarbij op een manier die bijdraagt aan de realisering van het Plan van

Uitvoering. Dat betekent dat zij open staan voor de inbreng van anderen bij invulling en

uitwerking van de gemaakte afspraken.

2. De convenantpartners zullen met hun eigen achterban, en zo nodig met elkaars achterban

het gesprek aangaan om het Plan van Uitvoering toe te lichten en te verdedigen.

3. De hoofdboodschap is te allen tijde dat het gaat om het bereiken van het in het Plan van

Uitvoering gestelde doel: realisatie van een Rijke Waddenzee, met de transitie van de

mosselvisserij en het behoud van een gezonde mosselsector als belangrijk onderdeel.

4. De communicatie zal via de reguliere kanalen (nieuwsbrieven, bilaterale contacten, etc)

verlopen; daarnaast zullen extra initiatieven ontplooid worden.

5. De convenantpartners werken bovenstaande principe-afspraken uit in een gezamenlijk

communicatieplan.
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5 Verdere stappen, algehele evaluatie en supervisie

1. In dit Plan van Uitvoering zijn de afspraken over de totstandkoming van een

Natuurherstelprogramma en over de voorjaarsvisserij 2009 in detail uitgewerkt. Het

uitwerkingsniveau neemt af naarmate de afspraken verder in de tijd gelegen zijn. De

convenantpartners zullen volgende stappen zetten volgens dezelfde werkwijze die is

gevolgd voor de eerste stappen.

2. In de bestaande werkwijze ressorteert de mosseltransitie onder de Regiegroep, terwijl het

Natuurherstelplan onder een afzonderlijke Stuurgroep wordt uitgewerkt, maar tegelijkertijd

integraal onderdeel vormt van het Convenant Transitie Mosselsector en Natuurherstel

Waddenzee. Deze dubbele aansturing is niet duurzaam werkbaar. Voor 1 oktober 2009

dient er een uitspraak te komen over de toekomstige werkwijze, rekening houdend met de

belangen van alle betrokkenen bij het Waddenbeleid.

3. De Regiegroep continueert zijn werkzaamheden tot het moment dat alle benodigde

werkafspraken genoemd in dit Plan van Uitvoering, inclusief het opstellen van het

Natuurherstelprogramma, zijn gemaakt. Dit is, zoals nu voorzien, per 1 oktober 2009. De

Regiegroep zal minder frequent bijeen komen. Ook de Projectgroep blijft in functie,

eveneens met lagere frequentie.

4. De inzet van een onafhankelijke procesbegeleider in het traject dat wordt voorzien voor het

maken van werkafspraken (tot 1 oktober 2009) wordt gecontinueerd, maar met een lagere

intensiteit. De kosten hiervan worden nader begroot voor 1 april 2009 en over de

financiering hiervan wordt nader overleg gevoerd.

5. Jaarlijks vindt een brede evaluatie van de voortgang plaats, waarin wordt teruggekeken op

de eerder gezette stappen, de resultaten van de lopende monitoring worden geëvalueerd,

wordt bezien of het traject zo uitpakt als eerder werd ingeschat, en wordt vooruitgekeken

naar een volgende serie stappen.

6. De evaluatie vindt plaats met de convenantspartners en zo nodig in samenspraak met

andere relevante partijen. Voor het samenvatten van de voortgangsresultaten wordt een

gezamenlijk overeengekomen onderzoeksbureau aangesteld. Voor de begeleiding van de

evaluatie en het daarbij benodigde overleg wordt een procesbegeleider aangesteld. De

kosten hiervan worden nader begroot voor 1 oktober 2009 en over de financiering hiervan

wordt nader overleg gevoerd.

7. Indien een der convenantspartners dat wenst, wordt tussentijds overleg over de voortgang

gevoerd, voorgezeten door de procesbegeleider.



Plan van Uitvoering Convenant Transitie Mosselsector en Natuurherstel Waddenzee 22

8. In 2014 wordt een algehele tussenbalans van de geboekte resultaten en gedane

inspanningen opgemaakt, zowel bij de uitvoering van het Natuurherstelplan als bij de

uitvoering van de mosseltransitie, ten behoeve van de nadere invulling van het traject naar

het jaar 2020. Tevens wordt dan vooruitgekeken naar de periode na 2020.


