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Uw kenmerk 

 

 

Bijlage(n) 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Aan u is een schriftelijke toestemming sleepnetvisserij Voordelta (VD), met 

nummer <nummer VD>, verleend voor het vissersvaartuig <extern kenteken>. 

Deze VD is geldig tot en met 31 december 2019. Zoals in het Informatiebulletin 

Visserij van augustus 2019 is aangekondigd, ontvangt u hierbij een brief waarin u 

informatie kunt vinden over de verlenging van uw VD. 

 

Beoordeling huidige toestemming sleepnetvisserij Voordelta 

Uw toestemming om met het vissersvaartuig <extern kenteken> te vissen in het 

zeegat van Goeree, het Brouwershavense Gat en de Oosterschelde, kan op dit 

moment niet worden verlengd. 

 

Uit mijn beoordeling blijkt dat u op dit moment geen visserij met een sleepnet 

(boomkor of demersale of pelagische borden) mag uitoefenen in Natura-2000 

gebied de Voordelta. Hieronder vindt u een toelichting op mijn beoordeling en 

nadere informatie over hoe u in aanmerking kunt komen voor een verlenging van 

uw toestemming.  

 

Toelichting beoordeling toestemming 

Om te mogen vissen in de Voordelta, in het bijzonder in het als kustwater 

aangewezen Zeegat van Goeree, Brouwershavense Gat en Oosterschelde dient u 

van de Staat, als eigenaar van deze wateren, toestemming te hebben verkregen. 

Zoals aangekondigd in het informatiebulletin augustus 2019 verleen ik deze 

toestemming alleen aan eigenaren van vissersvaartuigen, die voldoen aan alle 

verplichtingen die gelden vanuit de Visserijwet 1963 en de Wet 

natuurbescherming. Daarmee is de verlengings- en verleningsprocedure vanaf 1 

januari 2020 anders ingericht en wordt uw huidige toestemming niet zondermeer 

verlengd, maar zal eerst getoetst worden aan bovengenoemde verplichtingen. Ik 

heb daarom getoetst of u één of meer vormen van sleepnetvisserij in de Voordelta 

mag uitoefenen. 

 

Op basis van de mij ter beschikking staande gegevens blijkt dat aan uw 

vissersvaartuig <kenmerk vaartuig> de volgende documenten zijn toegekend: 
- een vismachtiging (lijst 1) met nummer <nummer>; en 

- een garnalenvergunning (GK of GV) met nummer <nummer>. 
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Op grond van bovenstaande gegevens kunt u de boomkorvisserij op garnalen 

uitoefenen. Echter, om deze visserij in Natura-2000 gebied de Voordelta uit te 

mogen oefenen, dient uw vaartuig gebruik te mogen maken van een voor die 

visserij afgegeven Wnb-vergunning. Er zijn enkele Wnb-vergunningen voor 

boomkorvisserij op garnalen afgegeven door het Ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit. De vaartuigen die van de betreffende Wnb-vergunning 

gebruik mogen maken, worden vermeld in een bijlage bij de betreffende 

vergunning.  

 

Op geen van deze bijlages staat het extern kenteken van uw vaartuig vermeld, 

waardoor u de boomkorvisserij op garnalen niet in Natura-2000 gebied de 

Voordelta mag uitoefenen. U komt daarom niet in aanmerking voor verlenging van 

de schriftelijke toestemming sleepnetvisserij Voordelta. 

 

Toelichting wijzigingen verlenen toestemming sleepnetvisserij Voordelta 

(VD) 

Voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden ligt Natura-2000 gebied de 

Voordelta. Vanuit de Wet natuurbescherming gelden voor de visserij specifieke 

verplichtingen, zoals het aan boord hebben van een werkend AIS systeem en het 

(tijdelijk) niet mogen vissen in bepaalde gebieden. Daarnaast geldt dat sommige 

visserijen alleen uitgeoefend mogen worden als er een Wnb-vergunning is 

afgegeven voor het betreffende vissersvaartuig. Meer informatie hierover is terug 

te vinden in het Natura-2000 Beheerplan Voordelta 2015 – 2021. 

 

Vanuit de Visserijwet gelden ook voorwaarden om in dit gebied te mogen vissen. 

Het gebied ligt bijvoorbeeld binnen de Scholbox, waardoor vissersvaartuigen van 

8 meter l.o.a. of langer die de visserij met de boomkor willen uitoefenen een 

vismachtiging lijst1 toegekend moeten hebben gekregen. Ook is de 

garnalenvisserij alleen toegestaan als een garnalenvergunning is afgegeven.  

 

Voor een deel van het Natura-2000 gebied 

geldt dat de Staat, als eigenaar van het 

water, toestemming moet verlenen om er 

te mogen vissen met bijvoorbeeld een 

sleepnet (boomkor of demersale of 

pelagische borden). Dit gebied is in de 

wet- en regelgeving aangewezen als 

kustwater, genaamd zeegat van Goeree, 

Brouwershavense Gat en Oosterschelde. In 

de hiernaast weergegeven afbeelding is de 

ligging van dit aangewezen kustwater met 

een blauw vlak aangewezen. Voor de 

exacte locatie van dit kustwater kunt u 

kijken in Besluit aanwijzing zeegebied en 

kustwateren 1970. 
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In het verleden was het aantal verleende toestemmingen beperkt. Mij is 

recentelijk gebleken dat de publiekrechtelijke verplichtingen die gelden vanuit de 

Wet natuurbescherming en de Visserijwet 1963 voldoende borgen dat het aantal 

vaartuigen dat in de Voordelta visserijactiviteiten mag uitoefenen beperkt blijft. 

 

Wat betekent dit voor u en wat kunt u doen? 

Uw huidige toestemming wordt niet verlengd en is met ingang van 1 januari 2020 

niet meer geldig. 

 

Indien u de boomkorvisserij op garnalen in Natura-2000 gebied de Voordelta en 

de als kustwater aangewezen delen van dit gebied wilt uitoefenen dient u er 

allereerst voor te zorgen dat uw vissersvaartuig wordt bijgeschreven op de 

relevante bijlage van één van de Wnb-vergunningen. Van team 

Natuurvergunningen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

heb ik begrepen dat u hiervoor contact kunt opnemen met de Nederlandse 

Vissersbond (penvoerder van de voor de garnalenvisserij afgegeven Wnb-

vergunning). 

 

Zodra uw vissersvaartuig op bovengenoemde wijze is bijgeschreven, kunt u een 

verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een schriftelijke toestemming 

sleepnetvisserij Voordelta. Indien u beschikt over alle benodigde 

visserijdocumenten waarmee het u is toegestaan om de boomkorvisserij op 

garnalen in zeegat van Goeree, het Brouwershavense Gat en de Oosterschelde, 

ten westen van de Oosterscheldekering, uit te oefenen, kan ik u een nieuwe 

toestemming verlenen voor uw vissersvaartuig.  

 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze brief, dan kunt u telefonisch contact 

opnemen met het Team Visserijregelingen, bereikbaar via e-mailadres VR@rvo.nl. 

Heeft u algemene vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact 

met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief). 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

Namens deze; 

 
B. Deetman 

Procesmanager Uitvoering Visserijregelingen 

 
 

 

 

 


