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Betreft Instelling visserijvrije zones (VVZ) 

  

 

Geachte mevrouw Schouten, 

 

De Nederlandse Vissersbond, Visned en NetVISwerk hebben met grote ongerustheid en 

verbazing kennis genomen van Uw brief van 3 juli jl inzake visserij nabij 

migratievoorzieningen. 

In deze brief kondigt U de instelling van ruime visserijvrije zones aan. 

Van meet af aan hebben onze leden zich constructief opgesteld in de bespreking en 

realisering van goede migratiemogelijkheden voor vis langs de Nederlandse kust. 

Met Uw ministerie waren zij van mening dat eventuele beperkingen voor visserij 

aantoonbaar zou moeten bijdragen aan onbelemmerde migratie van met name 

zogenaamde kritische soorten.  

Om die reden is ook actief meegewerkt aan onderzoek, onder andere door WMR. 

Daarnaast heeft de visserijsector samen met NGO’s meermalen aangedrongen op een  

0-meting om de impact van de maatregelen vast te stellen. 

RWS is hier inmiddels mee gestart. 

Tevens wil ik er op wijzen dat onderzoek naar de daadwerkelijke intrek bij de 

Haringvlietsluizen nog in volle gang is.  

Zoals U terecht in uw brief schrijft is de voorlopige conclusie uit onderzoek dat beperking 

van visserij rond migratiemogelijkheden langs de kust een zeer beperkte tot een te 

verwaarlozen invloed heeft op de migratie van vis.  

Onze leden hadden graag meegewerkt en gedacht over hoe zelfs kleine invloeden toch 

kunnen worden voorkomen , onder andere door tijdelijke periodieke sluiting of door 

maatwerk toe te passen in visserijtechnieken. 

Door Uw brief is deze constructieve houding van de sector volledig genegeerd. Hetzelfde 

kan worden gezegd van veel onderzoek dat tot nu toe is gedaan. 

De laatste maanden is diverse malen gevraagd naar de stand van zaken bij de 

beleidsvoorbereiding en mogelijke maatregelen rond vismigratie langs de kust. Op geen 

enkele manier is daarbij aangegeven door Uw ministerie dat er een beleidsbrief in 

voorbereiding was inclusief een wetgevend traject. 



 

Nu Uw voornemen wel kenbaar is gemaakt kunnen we met zekerheid stellen dat uitvoering 

daarvan ingrijpende gevolgen heeft voor veel visserijbedrijven en een aantal rechtstreeks in 

hun voortbestaan wordt bedreigd. 

Samen met WNF en Sportvisserij Nederland heeft de visserijsector gepleit voor aanvullend 

onderzoek, om op basis van vastgestelde feiten eventuele maatregelen te treffen. 

De sector heeft hiertoe al initiatief genomen door WMR een onderzoeksplan te op laten 

stellen. 

 

Onderstaande visserijorganisaties vragen U indringend op korte termijn om een bestuurlijk 

overleg te organiseren om opheldering te krijgen en om te werken aan een beleid dat leidt 

tot een betere vismigratie van vooral kritische soorten en het bieden van perspectief van 

onze betrokken leden. 

 

Hoogachtend, 

 

Nederlandse Vissersbond 

Visned 

netVISwerk 

 

Namens deze, 

Secretaris netVISwerk 

 

Jon Visser 

 

 

 


