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1. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelend als bestuursorgaan, 
(hierna: de minister) 

 
En de volgende organisaties, hierna aan te duiden als ‘partijen’: 
 

2. De vereniging “Vogelbescherming Nederland”, gevestigd te Zeist 
 

3. De Waddenvereniging, gevestigd te Harlingen, 
 

4. Stichting Wad, gevestigd te Groningen, 
 

5. De Vereniging Natuurmonumenten, gevestigd te ’s Graveland, 
 

6. Producentenorganisatie Mosselcultuur, gevestigd te Yerseke (hierna: de mosselsector); 
 

 
Overwegende: 

− dat de Waddenzee een uniek getijdengebied is met internationale natuurwaarde; 
− dat de Waddenzee een Natura 2000-gebied is dat wordt beschermd onder het 

regime van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn alsmede dat van de 
Natuurbeschermingswet 1998; 

− de hoofddoelstelling voor de Waddenzee duurzame bescherming en ontwikkeling als 
natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap is; 

− dat menselijke activiteiten in de Waddenzee zijn toegestaan voor zover zij 
verenigbaar zijn met de hoofddoelstelling voor de Waddenzee zoals verwoord in de 
Planologische Kernbeslissing ‘Waddenzee’ en vanuit de aanwijzing als Natura 2000-
gebied; 

− dat de visie dat de mosselsector een in de Waddenzee actieve sector is met recht 
op behoud van perspectief voor de toekomst door alle partijen gedeeld wordt; 

− dat de ondertekenende natuur(beschermings)organisaties vinden dat natuurherstel 
mede kan worden bevorderd door een transitie van de mosselsector;  

− dat partijen baat hebben bij en streven naar een duurzaam herstel van meerjarige, 
stabiele mosselbanken in de Waddenzee, in het litoraal zowel als het sublitoraal; 

− dat het een gedeeld belang is dat de mosselsector voor de winning van mosselzaad 
minder afhankelijk wordt van de Waddenzee, en met name de bodemzaadvisserij 
daarbinnen;  

− dat op het vlak van natuurherstel in de Waddenzee en een transitie van de 
mosselsector door alle betrokken partijen wezenlijke stappen gezet moeten worden, 
ieder op zijn terrein; 

− dat partijen en de minister hun waardering uitspreken voor het werk en de 
rapportage van dhr. Heldoorn en dat zij de gedane aanbevelingen beschouwen als 
een wezenlijke richting voor het vervolg van dit traject, dat verder uitgewerkt wordt 
zoals hierna is verwoord. 

 
KOMEN OVEREEN: 

 
Transitie mosselsector 

1. Minister en partijen stemmen, ieder vanuit hun specifieke rol en eigen 
verantwoordelijkheid, ermee in dat met het ‘Eindadvies Heldoorn’ als wezenlijk 
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vertrekpunt gewerkt gaat worden aan de verdere invulling van de bepalingen van 
onderhavige convenant in relatie tot de transitie van de mosselsector richting 2020.  

 
2. Minister en partijen zijn, ieder vanuit hun specifieke rol, gezamenlijk verantwoordelijk 

voor het opstellen van een ‘Plan van Uitvoering’. Dit plan neemt hetgeen in de 
hoofdstukken drie en vier van het ‘Eindadvies Heldoorn’ is vervat als vertrekpunt en 
zal uiterlijk februari 2009 gereed zijn en de instemming van elk van de partijen 
moeten krijgen.  
 

3. Het Plan van Uitvoering bevat maatregelen en afspraken welke uitgaan van een 
zodanige tijdsfasering dat het perspectief van een economisch gezonde 
mosselsector blijft bestaan.  

 
4. De minister zal de acties en maatregelen uit het Plan van Uitvoering faciliteren en 

bevorderen. 
 

5. De transitie van de mosselvisserij wordt onderbouwd door herijking van de opzet en 
uitvoering van het PRODUS-onderzoek op basis van de aanbevelingen van de 
reviewcommissie en uitwerking daarvan in een monitoringsprogramma. Het 
monitoringsprogramma wordt in januari 2009 in concept voorgelegd aan partijen en 
zal op 1 maart 2009 gereed zijn. 
 

6. Partijen zullen in een constructieve samenwerking werken aan de transitie van de 
mosselsector, waarbij verschillen van inzicht niet via gerechtelijke procedures 
worden opgelost en op elkaar gerichte publieke acties worden vermeden.  
  

Natuurherstel 
7. Het ambitieniveau van het natuurherstel is het terugwinnen van een rijke zee, 

aansluiting bij het ontwikkelingsperspectief van de PKB Waddenzee en realisatie 
van de Natura 2000-doelen. Uitvoering zal door de minister worden gefaciliteerd en 
bevorderd. 

 
8. De minister ontwikkelt hiertoe, in nauwe samenwerking en afstemming met de 

ondertekenende natuurbeschermingsorganisaties en terreinbeherende instanties in 
de Waddenzee, een natuurherstelprogramma. De aan de mosselsector gerelateerde 
maatregelen sluiten aan bij het tijdpad en maatregelen voor transitie van deze 
sector. Er wordt rekening gehouden met de verschillende gebruiksvormen van de 
Waddenzee. 

 
9. De minister bevordert dat het ontwerp van de maatregelen van het 

natuurherstelprogramma tot stand zal komen en dat deze maatregelen, waar 
mogelijk en relevant, opgenomen zullen worden in het Natura 2000-beheerplan 
‘Waddenzee’. 

 
10. De minister zal inzetten op de ontwikkeling van een breed gedragen 

onderzoeksagenda voor de Waddenzee en uitwerking daarvan in een onderzoeks- 
monitorings- en evaluatieprogramma ten behoeve van het natuurherstelprogramma, 
zulks in wisselwerking met het onderzoek rondom en ter ondersteuning van de 
transitie van de mosselsector. 
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Algemeen 
11. Voor de uitvoering van dit convenant zal waar nodig afstemming plaatshebben met 

derden, waar mogelijk vindt dit contact plaats in het kader van het Regionaal College 
Waddengebied.  

 
12. De minister onderzoekt mogelijkheden voor vereenvoudiging en stroomlijning van de 

procedure van vergunningverlening welke binnen haar eigen bevoegdheid liggen (de 
Natuurbeschermingswet 1998), zoals welke mogelijkheid er voor initiatiefnemers is 
om (binnen de randvoorwaarden van de Habitatrichtlijn) een meerjarige vergunning 
aan te vragen en een mogelijke beperking van de doorlooptijden van deze 
vergunningprocedures. Dit laat onverlet dat er op basis van de bestandsopname - 
rekening houdend met de ecologische randvoorwaarden – halfjaarlijks bepaald zal 
worden hoeveel er gevist zal worden.  

 
De minister zal verder, waar mogelijk faciliteren in bijvoorbeeld een goede 
stroomlijning van de relevante vergunningprocedures rondom de opschaling van de 
mosselzaadinvanginstallaties en vergunningprocedures in relatie tot de uitvoering 
van maatregelen vanuit het natuurherstelprogramma. 

 
13. De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken rondom de transitie van de 

mosselsector en het natuurherstelprogramma, dienen mede als basis voor een 
tussenbalans in 2014 van de lange termijn afspraken, op grond waarvan zonodig 
bijstelling van deze afspraken zal plaatsvinden. 

 
14. Dit convenant is niet afdwingbaar in rechte. 

 
15. Het convenant treedt in werking na ondertekening door de partijen. Alvorens op te 

zeggen, verplichten partijen zich om met elkaar in overleg te gaan.  
 

16. De minister stelt een onafhankelijke procesbegeleider aan voor het opstellen en 
implementeren van het Plan van Uitvoering; deze procesbegeleider ziet tevens toe 
op de voortgang van de uitvoering van de onderhavige convenantbepalingen, dit 
onverminderd en zonder afbreuk te doen aan de eigen juridische, bestuurlijke en 
politieke verantwoordelijkheden van de minister. Deze procesbegeleider dient het 
vertrouwen van de partijen te dragen. 

 
17. Het convenant wordt aangehaald als: “Convenant transitie mosselsector en 

natuurherstel Waddenzee”.  
 

18. Binnen 2 maanden nadat alle partijen dit convenant hebben ondertekend, wordt de 
tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant. 
 

 
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
 
 
 
…………………………………….. 
G. Verburg 
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P.O. Mosselcultuur, ir. D. van Doorn 

 
 

…………………………………….. 
 
 
 
Waddenvereniging, drs. H.J. van Kersen 
 
 
 
…………………………………….. 
 
 
 
Vereniging Natuurmonumenten, drs. W.F.G. Alblas 
 
 
 
…………………………………….. 
 
 
 
Vogelbescherming, ir. A.J.M. Wouters 
 
 
 
…………………………………….. 
 
 
 
 
Stichting WAD, L. Hofstee 

 
 
 

…………………………………….. 


