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Geachte mevrouw Mossink,
Graag willen wij u de gezamenlijke reactie meegeven vanuit de Nederlandse natuur- en
milieubeschermingsorganisaties met betrekking tot de voorstellen van de Duitse overheid voor
visserijmaatregelen in de Duitse Natura 2000 gebieden. Het doel van deze maatregelen is het beperken van
negatieve effecten van de visserij op zandbanken en riffen, en soorten die van deze leefgebieden afhankelijk zijn
zoals bruinvissen, gewone en grijze zeehonden, zeevogels.
Ondertekenende natuur- en milieuorganisaties zijn blij met het feit dat voor de Noordzee gebieden Doggerbank,
Borkum Riffgrund, Sylt Outer Reef en Eastern German Bight, eindelijk visserijmaatregelen en noodzakelijke
vangstbeperkingen volgens GVB artikel 11 worden ingevoerd, die zullen bijdragen aan het behalen van
doelstellingen voor deze Natura 2000 gebieden. Wij vragen u deze voorstellen volledig te ondersteunen, gezien
het feit dat ze op wetenschap zijn gebaseerd en omdat deze voorstellen een belangrijke bijdrage zullen leveren
aan het effectief beschermen belangrijke leefgebieden en soorten. Eveneens vragen wij u ook om het controle
en handhaving voorstel te ondersteunen. De kortere interval tussen VMS signalen en een effectieve bufferzone
om de beschermde zeegebieden heen, zal leiden tot beter toezicht op de uitvoering van deze maatregelen en zal
de kans op het behalen van natuurbeschermingsdoelstellingen vergroten.
Echter om tot effectieve bescherming te komen zullen een aantal maatregelen die voor de beschermde
zeegebieden zijn voorgesteld nog versterkt moeten worden. Zo is bijvoorbeeld het oostelijke deel van de Sylt
Outer Reef opengesteld voor de garnalenvisserij. De opening van dit gebied voor garnalenvisserij is niet
wetenschappelijk verantwoord, en zal schadelijk zijn voor het herstel en de effectieve bescherming van dit
unieke en ecologisch zeer waardevolle gebied voor het Noordzee ecosysteem. Sylt Outer Reef staat bekend om
de rijke biodiversiteit, voedselrijke zandbanken en riffen die een leefgebied vormen voor vele vissoorten,
zeldzame vogelsoorten en zeezoogdieren. Sylt Outer Reef zou geheel voor alle bodemberoerende visserijen
moeten worden gesloten.

Een tweede versterking op de huidig voorgestelde maatregelen is 100% uitsluiting van alle visserijtechnieken op
de Amrum Bank, in plaats van 25%. Dit gebied zou een uniek referentie gebied en effectief het eerste en de
enige no-take zone in de Duitse EEZ kunnen vormen. Daarmee zal het een ongestoord herstel kunnen opleveren
voor de bijzondere levensgemeenschappen van de Amrum Bank, zal het optimaal foerageergebied voor
zeehonden kunnen vormen en zal het gebied een optimale opstap kunnen vormen voor de benthische
gemeenschappen in het zuidoosten van de Noordzee.
Een derde versterking is een jaarronde, volledige sluiting voor de Borkum Riffgrund en Doggerbank voor
staandwant en kieuwnet visserij, om deze gebieden veilig te stellen als toevluchtsoord voor bruinvissen.
Samengevat spelen de visserijmaatregelen in de Duitse Natura 2000 gebieden een belangrijke rol in het herstel
en de bescherming van het Noordzee ecosysteem en vragen wij u om het belang van een gezond en weerbaar
ecosysteem voorop te stellen. Een gezonde Noordzee biedt ruimte voor een economisch en ecologisch
duurzame visserij, maar dit vergt wel een investering vanuit de visserij in rust en ruimte voor natuur.
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