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Geachte heren Ncoitgedacht, Visser, Van der Ploeg en Wiegman,

Op 15 december 2016 (kenmerk DGAN-NB/16144842) is aan diverse door uw 
organisaties vertegenwoordigde vissers en visserijbedrijven een vergunning 
verleend op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet) voor de 
garnalenvisserij in diverse Natura 2000-gebieden.

Er is aanleiding om deze vergunning, ambtshalve, op één specifiek punt aan te 
passen.

Wetteliik kader
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) in werking 
getreden. Op grond van artikel 9.4, lid 1, van de Wnb gelden vergunningen als 
bedoeld in artike' 19d, lid 1, van de Nb-wet, als vergunningen als bedoeld in 
artikel 2.7, lid 2 van de Wnb. Op grond van artikel 9.4, lid 2, van de Wnb gelden 
voorschriften, verbonden aan vergunningen als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van 
de Nb-wet, als voorschriften als bedoeld in artikel 5.3, lid 1, van de Wnb.

Artikel 5.4 van de Wnb bepaalt dat een vergunning op grond van die wet 
ingetrokken of gewijzigd kan worden indien: [...]
Sub b: de gegevens op grond waarvan de vergunning, onderscheidenlijk 
ontheffing is verleend zodanig onjuist of onvolledig blijken te zijn dat, waren de 
juiste gegevens bekend geweest, een andere beslissing zou zijn genomen.

Frictie met het Eems-Dollard verdrag
Recent is gebleken dat het noordelijk deel van het op grond van het 
Toegangbeperkend Besluit Noordzeekustzone (d.d. 19 januari 2016, kenmerk: 
(kenmerk DGAN-NB/15181243) (hierna: TBB) gesloten gebied 'Rottum I Oost' 
overlapt het Eems-Dollard verdragsgebied. Kortweg gesteld betekent dit dat de 
verbodsbepalingen uit het voorgenoemd TBB geen gelding hebben voor tot de 
visserij in dat gebied gerechtigde Duitse vlag-vaartuigen. Dit creëert de 
onwenselijke situatie dat het de Nederlandse garnalenvissers niet maar Duitse 
garnalenvissers wél is toegestaan deze zone te bevissen. Dit doet de beoogde 
werking van deze sluiting voor de betrokken instandhoudingsdoelstellingen teniet, 
althans: die werking kan onvoldoende meer gegarandeerd worden.

Bijlage(n)
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In 2017 zal het huidig TBB geëvalueerd worden. Omwille van het verder 
voorkomen van de nu aanwezige frictie is er evenwel aanleiding om nu reeds een 
voorziening te treffen.

Deze tijdelijke voorziening krijgt vorm middels de voorgenoemde vergunning, 
specifiek middels een toevoeging van een vergunningvoorschrift nr. 11b.

Besluit
Ik ga over tot toevoeging van het vergunningvoorschrift nr.llb uit de vergunning 
d.d. 15 december 2016. Het aangepaste voorschrift luidt als volgt:
11b. Het is de houder van de onderhavige vergunning toegestaan om oostelijk 

van de lijn tussen de hoekpunten 4 en 9 op garnalen te vissen binnen 
zone 'Rottum I Oost' zoals vastgelegd in het Toegangbeperkend Besluit 
Noordzeekustzone d.d. 19 januari 2016.

Ter verduidelijking in onderstaande enkele kaartuitsnedes (de onderstaande 
coördinaten zijn evenwel leidend):
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De betreffende coördinaten voor de genoemde hoekpunten (en daarmee de 
nieuwe oostgrens van deze zone vormend):

Zone
Nr Rottum zone 1 oost NB OL

4 6 I oost 53° 33.14" 6° 26.59"
9 6 I oost 53° 34.22" 6° 24.97"

De overige vergunningvoorschriften blijven ongewijzigd. Ook het Eems Dollard 
Verdrag blijft van kracht in relatie tot de visrechten: vissers mogen niet ten 
zuidoosten van de lijn "Grote Kaap Rottumeroog en Grote Lichttoren Borkum" 
vissen zonder een 'toestemmingsbewijs Eems Dollard'.

Ik verzoek u dit besluit actief aan de door u vertegenwoordigde vissers en 
visserijbedrijven te verstrekken. Ik zal de betrokken toezichthouders tevens over 
deze gewijzigde situatie informeren.
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De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
namens deze:

MT-Lid directie Natuur en Biodiversiteit

Bezwaar
Tegen onderhavig besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor 
een belanghebbende de mogelijkheid open tegen de specifiek in dit 
wijzigingsbesluit bepaalde zaken een bezwaarschrift in te dienen. Een 
bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit wijzigingsbesluit 
worden ingediend bij;

De Staatssecretaris van Economische Zaken 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Afdeling Juridische Zaken 
Postbus 40219 
8004 DE Zwolle

Het bezwaarschr ft dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende 
elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en
d) de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van onderhavig wijzigingsbesluit bij het bezwaarschrift 
te voegen.

Publicatie besluit
Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het ministerie 
van Economische Zaken onderhavig wijzigingsbesluit openbaar maken. De 
besluiten op grond van de Wnb, waaronder onderhavige, zullen, onder 
anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op 
httD://veraunninaenbank.overheid.nl/natuurbescherminqswet
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