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Voorschriften en beperkingen
Ter bescherming van de in de Natura 2000-gebieden Waddenzee,
Noordzeekustzone, Voordelta, Westerschelde en Vlakte van de Raan aanwezige
beschermde natuurwaarden, verbind ik aan deze vergunning de volgende
voorschriften en beperkingen.
Algemeen
1. Deze vergunning staat op naam van de individuele benoemde natuurlijke
personen of rechtspersonen zoals vermeld in bijlage 3 van deze vergunning,
zulks altijd in verplichte combinatie met de daarin opgenomen vermelding van
het door deze individuele natuurlijke personen of rechtspersonen in te zetten
vaartuig.
2. Deze vergunning wordt uitsluitend gebruikt door (medewerkers van) de
vergunninghouder of aantoonbaar in opdracht van de vergunninghouder
handelende (rechts)personen. De vergunninghouder blijft daarbij
verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
3. De in beide voorgaande voorschriften genoemde (rechts)personen beschikken
op de plaats waar de vergunde activiteit wordt uitgevoerd over een kopie van
deze beschikking en tonen deze op eerste vordering aan de daartoe bevoegde
toezichthouders en opsporingsambtenaren.
4. De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen zijn aantoonbaar op de
hoogte van de inhoud en het doel van deze voorschriften en beperkingen,
zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
5. De vergunde activiteiten worden overeenkomstig de ingediende aanvraag en
bijbehorende PB uitgevoerd, met inachtneming van de aan deze vergunning
verbonden voorschriften en beperkingen (waaronder het in bijlage 4
weergegeven uitgesloten gebied). Bij eventuele strijdigheid van de aanvraag
en/of PB met de voorschriften en beperkingen in onderhavige vergunning,
prevaleren deze laatste.
6. Alle door of namens het bevoegd gezag te geven aanwijzingen en/of
uitvoeringsbepalingen worden binnen de in de aanwijzing bepaalde termijn
opgevolgd.
7. Alle correspondentie uit hoofde van deze vergunning kan per reguliere post of
per e-mail (wetnatuurbescherming@minez.nl) worden gedaan.
Visintensiteiten per N2000-gebied
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8.

Als ijkbeeld ter monitoring door EZ (Fisheries Monitoring Center, hierna: FMC)
van de verspreiding en intensiteiten van de garnalenvisserij binnen de
betrokken Natura 2000-gebieden worden vooralsnog de volgende jaarlijkse
maxima aangehouden voor het totaal van alle houders van de onderhavige
vergunning, tezamen met de andere houders van een Wnb-vergunning voor
de garnalenvisserij:
Natura 2000 gebied GK visuren
Noordzeekustzone
Oosterschelde

721,44

Vlakte van Raan

1.031,04

Voordelta

1.518,48

Waddenzee
Westerschelde
Totaal
9.

63.216,00

62.062,08
1.270,56
129.819,60

Grote afwijkingen van het in voorgaand voorschrift opgenomen ijkbeeld
vanuit de monitoring door het FMC vanuit de black box-data en
logboekregistraties, worden door het bevoegd gezag gemeld aan Natuur &
Ruimte (dan wel de zes individuele vergunninghouders) en kunnen aanleiding
geven tot het verzoeken om een aanpassing en/of correctie op de PB daar
waar uit die afwijking andere (mogelijk significante) effecten op de relevante
instandhoudingsdoelstellingen zouden kunnen voortvloeien. Zulks ter
beoordeling van het bevoegd gezag.

Voor garnalenvisserij gesloten gebieden
10. Er mag binnen het vergunde visgebied enkel gevist worden in de sublitorale
delen van de betrokken Natura 2000-gebieden. Het sublitoraal bestaat in het
kader van onderhavige vergunning uit de niet droogvallende gebieden zoals
aangegeven op de meest recente hydrografische kaarten inclusief de niet
droogvallende (maar op genoemde kaarten niet ingetekende) geultjes in
droogvallende delen zoals weergegeven op die kaarten, zulks ter controle
door de betrokken toezichthouders. De veldcontroles op deze bepaling zullen,
waar noodzakelijk, door de toezichthouders gestaafd worden aan de hand van
de gemeten waterdiepten ter plaatse en de waterstand bij laagwater in
getijdentabellen.
11. Er mag niet gevist worden op sublitorale mosselbanken, mosselkweekpercelen
en op locaties waarop een mosselzaadinvanginstallatie aanwezig is. Ten
aanzien van de sublitorale mosselbanken moet een afstandscontour
gehanteerd worden van 40 meter gemeten vanaf de sublitorale
mosselbanken. De betrokken vergunninghouders kunnen er gezamenlijk voor
kiezen in dit verband te gaan werken met een (half)jaarlijks visplan waarin
middels kaartmateriaal de sublitorale mosselbanken en daarbij aan te houden
afstanden, specifiek aangeduid worden. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het
daartoe inwinnen van de beschikbare actuele inventarisatiegegevens.
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11a.

Er mag niet gevist worden op mosselkweekpercelen, met uitzondering van
percelen waarvoor een ontheffing is verleend van het gestelde in de
bijzondere voorwaarde nr. 3 van de schriftelijke toestemming voor de
garnalenvisserij in de Waddenzee. De uitgegeven ontheffingen worden
door RVO-VIR ter kennis gesteld aan de betrokken EZ- toezichthouders.
12. Uitvoering van de garnalenvisserij vindt uitsluitend plaats binnen het binnen
de PB getoetste en vanuit de relevante wet- en regelgeving voor de
garnalenvisserij formeel toegestane visgebied binnen de relevante Natura
2000-gebieden.
12a.
Het is de houder van de onderhavige vergunning toegestaan om op
garnalen te vissen binnen de ‘zone II’-gebieden zoals vastgelegd in het
Toegangbeperkend Besluit Noordzeekustzone d.d. 19 januari 2016.
13. Indien gedurende de looptijd van onderhavige vergunning gebieden in de
betrokken Natura 2000-gebieden ingesteld en/of gewijzigd worden op grond
van artikel 2.5 juncto artikel 2.10 lid 1 sub b van de Wnb-wet
(Toegangbeperkende Besluiten), dan dient de garnalenvisserij, waar aan de
orde, in overeenstemming met dergelijke besluiten te worden uitgevoerd.
14. Bij besluit van 20 juli 2006 (Staatscourant 17 augustus 2006, nr. 159) en
gewijzigd per opvolgende besluiten zijn op grond van artikel 20 van de Nbwet (nu: artikel 2.5 juncto artikel 2.10 lid 1 sub b), diverse delen van de
Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone (deels of tijdelijk)
gesloten. Het navolgende geldt tevens voor opvolgende toegangbeperkende
besluiten die de reikwijdte en werking van deze bepalingen onder de Wnb
zullen gaan vervangen of wijzigen. Garnalenvisserij is binnen deze gebieden
op grond van de onderhavige vergunning wèl toegestaan, maar verstoring
van de binnen de betreffende gesloten zones aanwezige beschermde soorten
moet voorkomen worden. Hiertoe geldt het bepaalde in het hiernavolgende
voorschrift. Het aan boord hebben van niet-bemanningsleden (te onderleggen
middels een formeel arbeidscontract) en het al dan niet “demonstratiegarnalenvissen” met deze personen of het gebruik van het schip en/of vistuig
voor andere doeleinden dan beroepsmatige garnalenvisserij, is binnen
voorgenoemde gebieden niet toegestaan.
15. In relatie tot voorgaand voorschrift gelden bij het naderen c.q. varen/vissen
langs exemplaren en/of groepen van vogels en/of zeehonden de volgende
gedragsregels:
a. het vistuig mag niet opgehaald dan wel neergelaten worden;
b. er wordt een constant motorvermogen aangehouden met een dusdanig
lage vaarsnelheid dat het ontstaan van een hekgolf wordt vermeden;
c. behalve het motorgeluid zijn overige geluid producerende bronnen niet
toegestaan;
d. de vaarroute dient zo te worden gekozen dat de afstand tussen het schip
en de aanwezige vogels en/of zeehonden zo groot als mogelijk is;
e. bemanningsleden bevinden zich in de stuurhut dan wel benedendeks;
f. de buitenverlichting wordt (ook wat de hoogte daarvan betreft) tot het,
voor het verrichten van de nodige werkzaamheden dan wel ter
voorkoming van gevaar, noodzakelijke beperkt en zodanig opgesteld,
afgesteld, afgeschermd en ingericht, dat hinderlijke lichtstraling door
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g.
h.

direct licht voor de relevante beschermde vogelsoorten en zeehonden
wordt voorkomen.
er wordt niet geankerd en/of gekeerd;
de bemanning wordt dusdanig geïnstrueerd dat onnodige piekgeluiden
zoveel mogelijk worden voorkomen;

Technische voorschriften
16. De onderhavige vergunning is enkel geldend voor de garnalenvisserij met
gebruik van de traditionele klossenpees, de SeeWing en het bordennet.
17. Onderzoeksmatige toepassing van een pulstuig is binnen de kaders van de
onderhavige vergunning enkel toegestaan na separate schriftelijk instemming
met een deugdelijk onderbouwd wetenschappelijke onderzoeksprogramma.
Dit verzoek dient namens de te betrekken houder(s) van de onderhavige
vergunning, ingediend te worden door het betreffende onderzoeksinstituut,
onder opgaaf van de in te zetten vaartuignummers. In het programma wordt
gespecificeerd op welke locaties en in welke periode wordt gevist en met
welke tuigconfiguratie. Bij het inzetten van méér dan vijf vaartuigen dient
door het onderzoeksinstituut en/of de betrokken vergunninghouder(s) een
aanvulling op de vigerende PB (bijlages 2A en 2B) bij deze vergunning) te
worden aangeleverd bij het voorgenoemd verzoek.
17a. Voor zover onderzoeksmatige toepassing van een pulstuig binnen de kaders
van de onderhavige vergunning niet overeenkomstig voorschrift 17 is
toegestaan, is het de betreffende individuele vergunninghouder niet
toegestaan om binnen de betreffende Natura 2000-gebieden een pulstuig
(een garnalenvistuig voorzien van elektroden ten behoeve van het opwekken
van een elektrisch veld) aan boord te hebben. Dit verbod geldt niet indien
beoogd wordt het pulstuig buiten de betreffende Natura 2000-gebieden toe te
passen, mits van dit voornemen voorafgaand aan de visreis, melding is
gedaan bij het Team natuurvergunningen (wetnatuurbescherming@minez.nl).
Gedurende de doorvaart door de betrokken Natura 2000-gebieden moeten
het vistuig en daarmee alle componenten die kenmerkend zijn voor het
uitoefenen van de pulsvisserij (zoals elektrodenstrengen, modules e.d.) zich
uit het water bevinden. De elektrische kabels voor de stroomvoorziening van
het pulstuig dienen zich tijdens voorgenoemde doorvaart volledig op de
trommel van het vaartuig te bevinden.
18. Voor wat betreft het formaat van de opgeviste garnalen, de maaswijdte en
vangstsorteerapparatuur gelden de daarop gerichte bepalingen op grond van
de (Europese) visserijwet- en regelgeving, evenwel met in acht name van de
hiernavolgende voorschriften 18a t/m 18c.
18a.
Er geldt een door de vergunninghouders vrijwillig aangegaan gezamenlijk
tuig-gewicht van maximaal 3.800 kg. per individueel
garnalenvissersvaartuig.
18b.
Er geldt een door de vergunninghouders vrijwillig aangegane
minimummaaswijdte van 20 mm. in het gehele net en 22 mm. in de kuil
van de netten (de laatste 150 rijen van de mazen).
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18c.

Er geldt een door de vergunninghouders vrijwillig aangegane
minimummaat van de zeefwijdte van de spoelsorteertrommel van 6 mm.
per individueel garnalenvissersvaartuig.
19. Tijdens de visserij moet de zeeflap gedurende het gehele jaar worden
gebruikt conform artikel 54 van de Uitvoeringsregeling zeevisserij en de
uitvoeringsvorm zoals vastgelegd in artikel 12 van de EG-verordening
3440/84.
20. Het gebruik van een brievenbusnet in plaats van de zeeflap is enkel binnen
het Natura 2000 Waddenzee toegestaan. Toepassing in dit gebied is
uitsluitend mogelijk in de maanden juni, juli en augustus. Voor een eventuele
afwijking van deze periode dienen de aanvragers een gezamenlijk verzoek in
per post of per e-mail (wetnatuurbescherming@minez.nl), ter schriftelijke
instemming door het bevoegd gezag. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van
een deugdelijke ecologisch-inhoudelijke onderbouwing. In een aanvullend
besluit op de onderhavige vergunning zal de eventuele instemming voor dit
afwijkend gebruik vastgelegd worden.
20a.
Voor wat betreft de maximale maaswijdte van de zeeflap geldt een door
de vergunninghouders vrijwillig aangegaan maximum van 60 mm.
Toezicht & handhaving
21. De vergunninghouder neemt de bepalingen inzake VMS en AIS van artikel
102 en artikel 103 van de Uitvoeringsregeling Zeevisserij ten allen tijde in
acht.
22. De op bijlage 3 van deze vergunning vermelde vaartuigen beschikken over
een volledig operationeel ‘black box’-systeem waarin locatie en vaar- en
visserij-activiteit geregistreerd wordt daar waar een door de betreffende
vergunninghouder ondernomen vaar- en visreis geheel of gedeeltelijk zal
plaatsvinden in Natura 2000-gebied en gevist wordt op (onder andere)
garnalen. Dit systeem dient binnen de relevante Natura 2000-gebieden
gedurende de vaar- en visreis operationeel te zijn.
23. De technische vereisten voor het voorgenoemd systeem staan vermeld in
bijlage 6 bij deze vergunning.
24. Vergunninghouders dienen vijf werkdagen na afgifte van de onderhavige
vergunning een installatieverklaring in te sturen naar
wetnatuurbescherming@minez.nl onder vermelding van ‘installatieverklaring
black box’. Zonder ontvangst door het bevoegd gezag van deze verklaring
heeft de onderhavige vergunning geen werking in relatie tot de betreffende
individuele vergunninghouder.
25. Vergunninghouders dienen vijf werkdagen na afgifte van de onderhavige
vergunning een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring in te
sturen naar wetnatuurbescherming@minez.nl onder vermelding van
‘toestemmingsverklaring black box’. Hiertoe is een formulier als bijlage 7 aan
de vergunning gevoegd.
26. Het actief hebben van een black box gedurende de vaar- en visreis is niet
vereist ingeval geen gebruik gemaakt wordt van de onderhavige vergunning
voor het vissen in de relevante Natura 2000-gebieden en in deze gebieden
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enkel doorgevaren wordt als onderdeel van het vissen buiten de relevante
Natura 2000-gebieden.
27. Een wijziging welke van invloed kan zijn op de registratie door de black box
van de vaar- en/of visactiviteit (bijvoorbeeld een nieuw net, een nieuwe
schroef of een nieuwe lier) dient twee weken voor operationeel worden,
gemeld te worden aan wetnatuurbescherming@minez.nl. Ingeval van een
nieuw net welke de vaareigenschappen zal beïnvloeden of een nieuwe schroef
dient de leverancier van het black box systeem een nieuw ijking uit te voeren.
Deze ijking is voor kosten van de vergunninghouder en wordt in diens
opdracht uitgevoerd. De resultaten van de voorgenoemde ijking dient vijf
werkdagen vóór het daadwerkelijk operationaliseren van de wijziging ter
registratie gemeld te worden aan fmc@nvwa.nl. Ingeval van een nieuwe lier
i.c.m. het gebruiken van een Alphatron black box dient vijf werkdagen vóór
operationaliseren van de nieuwe lier een verklaring van Alphatron ingezonden
te worden naar fmc@nvwa.nl waarin de deugdelijke werking van de liersensoren wordt bevestigd.
28. Ingeval van uitval van de blackbox geldt het navolgende protocol:
Bij constatering op zee: onmiddellijke telefonische melding aan de
NVWA (via het FMC; tel.nr: 0900-0388 > keuze 1). Het vaartuig
zal vervolgens via de andere beschikbare systemen door het FMC
gemonitord worden tot de afronding van de betreffende vaar- en
visreis.
Opvolgend uitvaren na bovenstaande uitval-melding is slechts
mogelijk na melding van reparatie en akkoord daarop vanuit het
FMC.
Ingeval van verschoonbaar buiten werking blijven van de black
box (bijvoorbeeld vanwege levertijd van een defect onderdeel)
dient hiervan wederom melding gedaan te worden aan het FMC.
Deze uitzondering geldt voor maximaal vijf werkdagen na
ontvangst van de uitval-melding. Het vaartuig zal via de andere
beschikbare systemen door het FMC gemonitord worden tot
afmelding van het buiten werking zijn van de black box door de
vergunninghouder bij het FMC. Na de voorgenoemde periode van
vijf werkdagen is een vaar- en visreis zonder black box niet
toegestaan.
29. De individuele vergunninghouder geeft de EZ-toezichthouders rechtstreeks
toegang tot alle black box data en primaire rapportages (vistijden, vislocaties,
vis- en vaarsnelheid en visserijactiviteiten).
Zone III
30. Het onder hoofdstuk 11 in de als bijlage 5 bij dit besluit gevoegde
‘Toetsingskader Best Beschikbare techniek en visserijpraktijk garnalenvisserij’
geldt als de door EZ algemeen geaccordeerde uitwerking van de betreffende
bepaling uit het TBB Noordzeekustzone.
31. Het is in ‘zone III’ (zoals vastgelegd in het TBB Noordzeekustzone)
toegestaan te vissen met een traditionele klossenpees met zeeflap of een
SeeWing-vistuig met zeeflap.
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32. Aanvragen voor toelating van een ander vistuig en/of vistechniek in zone III
dienen via de in voorgenoemd Toetsingskader vervatte procedure te verlopen.
Een eventuele uitfasering van de in het voorgaand voorschrift genoemde
vistuigen binnen de looptijd van de onderhavige vergunning zal als formele
wijziging op het onderhavig vergunningbesluit worden vastgelegd.
Vergunninghouders
33. Ingeval van een wijziging in het houderschap van de onderhavige vergunning
en/of het aan dat houderschap verbonden vaartuig, dient een schriftelijk
verzoek tot wijziging per e-mail te worden ingediend bij het Team
natuurvergunningen (via wetnatuurbescherming@minez.nl). De effectuering
van de gevraagde wijziging(en) kan pas plaatsvinden na een schriftelijke
instemming met en bevestiging van de gevraagde wijziging(en) vanuit het
Team natuurvergunningen (vanuit voorgenoemd mailadres).
Toezicht & handhaving
34. De vergunninghouder geeft, overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht,
alle medewerking aan de aangewezen toezichthouder(s) en toont deze op
eerste vordering aan de daartoe bevoegde toezichthouders en
opsporingsambtenaren.
35. Vergunninghouder voert een administratie waarin alle op deze vergunning
betrekking hebbende documenten en bewijsstukken ten aanzien de naleving
van de voorschriften en beperkingen van deze vergunning zijn opgenomen.
Looptijd/geldigheid
36. De vergunning is geldig tot en met 31 december 2022.

Pagina 7 van 7

