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Conceptverslag Consultatiegroep Natura 2000 WZ/NZKZ 
Woensdag 9 mei 2012 - Eden Oranje Hotel te Leeuwarden 
 
 
 
1. Opening en toelichting programma 
 
Voorzitter Canisius Smit (DLG) heet de aanwezigen welkom. Hij licht toe dat de laatste 
Consultatiegroep in 2009 was. Het doel van het programma is dan ook om de aanwezigen bij te 
praten over wat er sindsdien is gebeurd. Dit gebeurt in twee blokken: 
 
 Tot de pauze: presentaties door de projectleiders (informeren) 
 Na de pauze: vragen uit de zaal en discussie (dialoog) 

 
 
2. Stand van zaken Natura 2000-beheerplannen (Hans Lammers, RWS) 
 
Voor de presentatie wordt verwezen naar www.waddenzee.nl > natura2000 > nieuws 
 
Hans Lammers doet de aftrap mede namens Aante Nicolai. Hans spreekt zijn blijdschap uit over de 
grote opkomst. Het is inderdaad twee jaar geleden dat de vier Consultatiegroepen (hierna: CG) bijeen 
zijn geweest. De CG heeft dit wellicht ervaren als radiostilte. De projectleiders hebben echter niet stil 
gezeten en hebben bovendien veelvuldig overleg gehad met de Klankbordgroep. De kern van de 
beheerplannen is inmiddels nagenoeg gereed. De projectleiders hebben twee jaar geleden de belofte 
gedaan dat beheerplannen verrassingsvrij moeten zijn voor de CG; in dit licht moet deze bijeenkomst 
worden gezien. 
 
Hans spreekt bovendien zijn waardering uit over de betrokkenheid en energie die de Klankbordgroep 
aan het beheerplanproces heeft gegeven. We hebben daarnaast ook met overheden en 
terreinbeheerders overleggen gevoerd. Zij hebben ook input geleverd voor het beheerplan. 
 
De planning, zoals deze er nu uitziet, is nog niet in beton gegoten door allerlei afhankelijkheden, zoals 
het demissionair kabinet en afstemming met de andere deelplannen van de eilanden. Op de eilanden 
vindt een eigen planproces plaats, waarbij ook de eilandbewoners bij worden betrokken. 
 
 
3. Beheerplan Waddenzee (Aante Nicolai, RWS) 
 
Voor de presentatie wordt verwezen naar www.waddenzee.nl > natura2000 > nieuws 
 
Als inleiding: De Eems-Dollard wordt in dit beheerplan alleen meegenomen, voor zover het de 
Vogelrichtlijn betreft. Het Integraal Management Plan (IMP) geeft een kader voor het nog op te stellen 
beheerplan Eems-Dollard, na aanwijzing als habitat-gebied en als aanvulling op het beheerplan 
Waddenzee. Hierbij zijn zowel Nederlandse als Duitse overheden en belanghebbenden betrokken. De 
presentatie gaat vooral over nieuwe en voortzetting van bestaande maatregelen. 
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Vraag 
 

Antwoord Aante Nicolai 

De Eemshaven valt buiten het beheerplan Eems-
Dollard. Hoe zit het dan met 
onderhoudsbaggerwerk aan de haven? 
 

Het baggerwerk naar en in de Eemshaven wordt 
inderdaad in het beheerplan niet vrijgesteld van 
de NBwet-vergunningplicht, omdat er veel 
ontwikkelingen zijn (verdieping en verbreding van 
de vaargeul, industriële ontwikkeling etc.). 
Daarom is er voor gekozen het onderhoud aan 
vaarwegen en havens in de Eems-Dollard 
vergunningplichtig te houden. 
 

Waarom zijn SAR-activiteiten niet vrijgesteld in 
het beheerplan? 

Alle vliegactiviteiten van Defensie zijn 
vergunningplichtig. 
 

Hoe zit het met borging van de maatregelen? 
Hoe voorkomen we dat het beheerplan een 
papieren tijger wordt? 
 

We zijn voornemens de uitvoering van het 
N2000-beheerplan aan te kaarten bij de 
Beheerraad van de Waddenzee. Naast 
overheden zitten ook de terreinbeheerders in dit 
overlegorgaan. Mogelijk kan de Beheerraad een 
prominente rol spelen in de bewaking van de 
uitvoering. 
 

Bieden de gedragsregels voldoende 
mogelijkheden om de ontwikkelingswensen van 
de jachthavens in de toekomst vorm te geven? 
 

Het gaat om het toepassen van en zich houden 
aan de gedragsregels door de recreatievaart. De 
gedragsregels staan in beginsel dan ook los van 
de ontwikkelingswensen. 
 

 
 
4. Beheerplan Noordzeekustzone (Hans Lammers, RWS) 
 
Voor de presentatie van Hans Lammers wordt verwezen naar www.waddenzee.nl/natura2000 
 
In tegenstelling tot de Waddenzee, is er tot nu toe voor de Noordzeekustzone weinig geregeld op het 
gebied van natuurontwikkeling. Het beheerplan is dan ook een enorme stap voorwaarts. Hans zal in 
zijn presentatie de focus leggen op nieuwe maatregelen vanuit Natura 2000. 
 
Maatregelen voor de visserij hebben de meeste impact op het gebied. Overige activiteiten gaan vaak 
in de slipstream van deze maatregelen mee. Stip op de horizon is de beëindiging van de 
boomkorvisserij met wekkerkettingen per 2016. In plaats hiervan wordt ruimte gemaakt voor innovatie 
manieren van visserij. Daarnaast is het de bedoeling ook de impact van de garnalenvisserij te 
verminderen. Om dit te stimuleren worden zogenaamde ‘innovatiezones’ ingericht, die exclusief 
worden opengesteld voor innovatie vormen van visserij. De maatregelen zijn dan ook 
ontwikkelingsgericht; er moet een transitie plaatsvinden naar minder bodemberoering. 
Natuurorganisaties en visserijorganisaties hebben de handen in elkaar geslagen en een akkoord 
gesloten in december 2011: Visserij in beschermde gebieden (Vibeg-akkoord). 
Behalve voor de visserij komen er ook (extra) restricties voor andere bodemberoerende activiteiten 
(kustsuppleties, schelpenwinning) en beperkende maatregelen om rust te garanderen op het water 
(scheepvaart, recreatievaart, sportvisserij, luchtvaart). 
 
~~  Korte pauze ~~ 
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5. Vragen en discussiepunten 
 
Vraag 
 

Antwoord 
 

Mag in de zone voor Bergen op het water wel 
activiteit plaatsvinden? (KvK) 
 

Voorlopig wel. De toestand van de bodem is op 
dit moment zo slecht dat er naar alle 
waarschijnlijkheid geen grote concentraties zee-
eenden zijn. Het is dan niet realistisch het gebied 
al af te sluiten voor activiteiten. (Hans Lammers) 
 

Europa heeft gezegd dat bestaand gebruik 
mogelijk moet blijven, eventueel onder 
voorwaarden. De NEA bevat echter veel termen 
als ‘waarschijnlijk’, ‘misschien’ etc. Dat getuigt 
niet echt van een wetenschappelijk onderbouwd 
verhaal. En hoe zit het met sociaaleconomische 
aspecten? (Texels Ondernemersplatform) 
 

Voor visserij is een passende beoordeling 
uitgevoerd. De resultaten hiervan komen overeen 
met de NEA. Op basis van de passende 
beoordeling wordt bodemberoerende visserij via 
de NB-wet gereguleerd. Sociaaleconomische 
aspecten komen aan bod in de 
sociaaleconomische paragraaf van het 
beheerplan. (Hans Lammers) 
 
Hans verwijst naar de factsheet over visserij 
onderzoek in de Voordelta. 
 

De recreatiesector is het er mee eens dat 
vogelbroedgebieden beschermd moeten worden. 
In de presentatie staat echter dat potentiële 
broedgebieden beschermd moeten worden. Dat 
zou betekenen dat je van het hele 
Waddengebied een art. 20-gebied moet maken, 
want het hele gebied is een potentieel 
broedgebied. (ANWB) 
 

Het gaat om het tijdig afsluiten van gebieden. Dit 
gebeurt in overleg met kenners van het gebied, 
die op basis van ervaring uit voorgaande jaren 
kunnen aangeven waar broedgebieden kansrijk 
zijn. Het gaat hier om maatwerk en niet om het 
preventief afsluiten van het hele Waddengebied. 
(Aante Nicolai) 
 

Begrenzing NZKZ en eilanden. De 
beheergebieden op de eilanden lopen tot de 
laagwaterlijn; het beheergebied van de NZKZ 
loopt tot de duinvoet. Wij zien dat hier een stukje 
overlap zit en dat zaken hier niet overeen komen. 
Wat is nu het leidende plan? (Stichting VAST) 
 
Albert-Jan Zijlstra biedt aan om te laten weten 
waar de verschillen tussen de beheerplannen 
zitten.  
 

Sinds de aanwijzing van de gebieden is het 
volstrekt duidelijk waar de grenzen liggen. Dat er 
mogelijk nu nog discrepantie bestaat tussen de 
plannen heeft te maken met het feit dat we nog in 
de conceptfase zitten. We stemmen de plannen 
momenteel af, samen met de projectleiders van 
de eilanden. (Hans Lammers) 

In de concessiegebieden mag schelpenvisserij 
doorgang vinden. Dit gebied is echter 
overwoekerd door Natura 2000. Het 
schelpenwingebied wordt door de natuur 
aangeboden. In dit gebied is geen leven 
aanwezig, zodat er ook geen leven beschermd 
hoeft te worden. (Nederlandse Vereniging van 
Schelpenvissers) 
 

De grijze gebieden op de kaart van de NZKZ zijn 
de concessiegebieden. Er is slechts op één plek 
een overlap met een straks verboden gebied. 
(boven Schiermonnikoog, ca. 20 hectare). Zolang 
de concessie geldt, mag hier gewoon gevist 
worden. Bij de nieuwe concessie zal dit gebied 
eraf gaan. Voor de overige gebieden is er geen 
enkel probleem en kan de schelpenwinning 
onder voorwaarden gewoon doorgaan. (Hans 
Lammers) 
 

Gaat de schelpenwinning door in het Ja, zolang men beschikt over een nieuwe 
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Stortemelkgebied v.a. 1 januari 2014? 
(Nederlandse Vereniging van Schelpenvissers) 

vergunning in het kader van de NB-wet. (Aante 
Nicolai) 
 

 
 
 
 
Vraag 
 

Antwoord 
 

Wat zijn de negatieve effecten van de pulskor? 
Worden er geen appels met peren vergeleken? 
(Visserijvereniging Zoutkamp) 
 

Dit jaar wordt een effectenstudie uitgevoerd naar 
de inpasbaarheid van bepaalde vormen van 
visserij. Pulskor is ontwikkeld voor de 
platvisvisserij; er is nu ook een vorm ontwikkeld 
voor de garnalenvisserij, die wellicht nog 
effectiever is, waardoor de zee sneller wordt 
leeggevist en het probleem nog erger wordt. 
 
In het Vibeg akkoord is wel degelijk sprake van 
een zekere balans: er wordt samen met de 
garnalensector gekeken naar wat de sector kan 
doen om op de lange termijn te overleven. 
 
(Ronald Lanters, procescoordinator bij de 
totstandkoming van het Vibeg-akkoord, nu 
betrokken bij een soortgelijk proces, VisWad, 
voor visserij in de Waddenzee) 
 

Vaste vistuigvissers hebben geen rol gespeeld bij 
het Vibeg-akkoord en hebben het gevoel dat de 
recreatie wordt beloond door het feit dat ze niet 
aan tafel hebben gezeten bij de 
onderhamdelingen over het Vibeg-akkoord met 
openstelling van de Zone 1 gebieden in de 
zomer. De vaste vistuigvissers zouden graag 
zien dat deze vrijstelling ook voor hen geldt. 
(Barbara Holierhoek, namens Vaste 
vistuigvissers) 
 

Vanuit de afwegingskaders is het niet te 
onderbouwen dat het voor de zee-eenden nodig 
is om in de zomer weg te blijven uit de Zone 1 
gebieden. Vaste vistuigen en lijnen maken wel 
degelijk onderdeel uit van het pakket 
maatregelen uit het Vibeg-akkoord. Dit geldt niet 
voor de handlijnvisserij (hengelen). Als de vaste 
vistuigvissers het anders ervaren, dan moet dit 
aan de tafel van Vibeg worden opgelost. (Hans 
Lammers) 
 

Er gebeurt ontzettend veel in het Waddengebied. 
Sediment is een basis voor de natuur in het 
Waddengebied. De Waddenvereniging heeft in 
beeld gebracht welke activiteiten van invloed zijn 
op het sediment. Het betreft zowel huidige 
activiteiten als activiteiten die nog in ontwikkeling 
zijn. Hoe krijgt cumulatie een plek in het 
beheerplan? (Waddenvereniging) 
 

Voor nieuwe activiteiten moet een nieuwe 
passende beoordeling komen, waarbij ook de 
effecten van cumulatie worden meegenomen. 
We maken hiervoor een (procesmatig) 
spoorboekje. (Aante Nicolai) 

Wat zijn de effecten van 
mosselzaadinwininstallaties? (Pierenwinning) 
 

In de NEA zijn deze effecten beoordeeld als niet-
significant. (Aante Nicolai) 

Registratie van vangstgegevens kwam niet aan 
bod in de presentatie, terwijl dit wel degelijk van 
belang is. Als je niet registreert wat je vangt, is je 
monitoring onvolledig, omdat je niet weet wat er 
uit de zee wordt gehaald. Je moet dus alles 
registreren in tijd en ruimte. (Sjors Wintermans) 
 

In de presentaties hebben we gekeken naar de 
nieuwe maatregelen. In het visserij-kader is 
registratie van visvangst een aandachtspunt. 
(Aante Nicolai) 
 

De gedragsregels voor robbentochten zien toe 
op eigen verantwoordelijk en dat is goed. Hoe 
kan het dan zo zijn dat de garnalenvisserij een 

Robbentochten benaderen de zeehonden op een 
voorzichtige, niet-verstorende wijze, zodat men 
dichter bij kan komen om de rustende zeehonden 
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afstand van 1500 m moet houden tot 
zeehonden? Waarom pas je de gedragsregels 
niet ook toe voor de visserijsector? (Gemeente 
Dongeradeel) 
 

van vrij dichtbij te aanschouwen. Het gaat hier 
dus om een uitzonderingsregel. (Aante Nicolai) 

 
 
Vraag 
 

Antwoord 
 

Wat betekent vrijstelling van vergunningplichtige 
activiteiten? (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) 

Dit gaat om vrijstelling van de NB-wet; niet om 
vrijstelling van de vergunningplicht onder de 
Waterwet. (Aante Nicolai) 
 

Waar is informatie te vinden over methoden van 
monitoring? Deze informatie is ook interessant 
voor het Werelderfgoed. (Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed) 
 

Hans Lammers verwijst naar Wanda 
Zevenboom, ook aanwezig; zij is een expert op 
dit gebied. 

Wanneer is een evenement een groot 
evenement? (Toerzeilers) 
 

Er komt in het beheerplan een 
voorwaardenkader. Voldoe je aan de 
voorwaarden, dan is het een kleinschalig 
evenement. Voldoe je niet aan de voorwaarden, 
dan is het een grootschalig evenement en moet 
een vergunning worden aangevraagd. (Aante 
Nicolai) 
 

Waarom wordt er verschil gemaakt tussen 
beroepsvissers en recreanten? Waarom geen 
gelijke monniken, gelijke kappen? (KvK) 
 

Er wordt in het afwegingskader juist geen 
onderscheid tussen recreatieve- en 
beroepsmatige hengelaars; voor de afweging 
maakt het niet uit of er wordt gehengeld door een 
beroepsvisser of een sportvisser. (Hans 
Lammers) 
 

Het westelijk deel van de Dollard is particulier 
gebied. Als je een visserijvergunning wilt, is dit 
een soort drietrapsraket: eigenaar, Rijk, vistuig. 
De Dollard is uitgekocht voor de garnalenvisserij; 
staand wand is nog wel mogelijk. Zowel de 
beroepsvissers als de recreatieve vissers willen 
staand wand visserij blijven beoefenen. Nu blijkt 
dat de vergunning van het Rijk is overgeheveld 
naar de gemeente, maar door gemeentelijke 
herindeling is grote verwarring ontstaan over wie 
nu bevoegd is. Komt hier in het beheerplan meer 
duidelijkheid over? (Federatie Particulier 
Grondbezit) 
 

Of de provincie of EL&I moet hier duidelijkheid 
over geven. (Aante Nicolai) 
 

Duitsland maakt onderscheid tussen 
projectgebied en de randen van projectgebied. 
De randen vallen aan de Nederlandse kant 
samen met de kaart die zojuist is gepresenteerd. 
Hoe hard is deze grens en wat is de 
schaduwwerking van Natura 2000 voor bijv. 
nieuwe windmolenparken?  (Federatie Particulier 
Grondbezit) 
 

De grenzen van de gebieden liggen vast. We 
hebben bij het opstellen van de beheerplannen 
gekeken naar externe werking van huidige 
activiteiten, niet naar toekomstige activiteiten, 
zoals windmolenparken bij de kust. (Aante 
Nicolai) 

Komt er een calamiteitenplan, gelet op de grote 
scheepvaart die voor de kust plaatsvindt? 
(Staatsbosbeheer) 
 

Calamiteitenplannen zijn een randvoorwaarde 
voor alle activiteiten. Wanneer er een calamiteit 
is, moet deze worden aangepakt. Dit heeft altijd 
voorrang boven natuurbeheer. We staan er als 
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overheden voor gesteld dat het Waddengebied 
een goede bescherming geniet en een 
calamiteitenplan hoort daar ook bij. (Hans 
Lammers) 
 

Blijft laagvliegen vergunningplichtig? (Vereniging 
Wadvaarders) 
 

Ja. Met uitzondering van een aantal bekende 
activiteiten (o.a. inspectie RWS, monitoring 
zeehonden door Imares), die worden 
gereguleerd in het beheerplan en daarmee 
vergunningvrij zijn. (Aante Nicolai) 
 

 
Vraag 
 

Antwoord 
 

De Zone 1 gebieden worden in de winter 
afgesloten ten behoeve van de zee-eend. Er zijn 
echter gevallen denkbaar, waarbij de bruine vloot 
in de winter in deze gebieden terechtkomt, 
bijvoorbeeld bij storm. (Vereniging 
Beroepschartervaart) 
 

In dergelijke gevallen geldt: ‘nood breekt wet.’ 
(Hans Lammers) 

 
 
6. Vervolgproces met planning 
 
Eind 2012: bestuurlijke afstemming van de beheerplannen. Er zijn nog een aantal onderwerpen (o.a. 
uitvoering, sociaaleconomische aspecten) waar de projectleiders met de Klankbordgroep mee aan de 
slag gaan. Deze onderwerpen worden niet meer in de CG besproken. In 2013 wordt, voordat de 
beheerplannen de inspraak in gaan, nog een informatieavond georganiseerd, waar deze onderwerpen 
wel aan bod komen. 
 
 
7. Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
 
8. Afsluiting 
 
Met dank aan de aanwezigen sluit Canisius Smit de bijeenkomst en deelt mee dat de deelnemers na 
de lunchpauze in een informele setting nog (aanvullende) vragen kunnen stellen aan de projectleiders. 


