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In reactie op mijn brief d.d. 2 december 2009 verzoekt u mij per brief van 

8 december 2009 (kenmerk 29675-88/2009D62770) om geen onomkeerbare 

stappen te zetten ten aanzien van de toedeling van locaties voor MZI’s, inclusief 

de loting ten behoeve van deze toedeling, alvorens het overleg met uw Kamer op 

17 december 2009 heeft plaatsgevonden. 

Met betrekking tot uw verzoek wil ik u het volgende berichten. 

 

Zoals ik u heb aangegeven in mijn brief van 2 december 2009 in antwoord op uw 

brief van 27 november 2009 (kenmerk 2009Z22904/2009D60128), is het tijdpad 

krap. Eveneens heb ik de redenen aangegeven waarom nog deze week de loting 

moet plaatsvinden opdat de opschaling van de invang van mosselzaad met MZI’s 

en het transitieproces van de mosselsector volgend jaar doorgang kan vinden. De 

benodigde vergunningverleningstrajecten kunnen zo tijdig worden opgestart en 

afgehandeld. Het betreft hier de vergunningen op grond van de Natuurbescher-

mingswet 1998, de Visserijwet 1963 en de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken. 

Om die reden heeft de loting inmiddels plaatsgevonden. Het betreft hier één van 

de voorbereidingsstappen in het kader van de definitieve vergunningverlening. 

 

Dat betekent dat tot die tijd ruimte bestaat om binnen het door mij aangegeven 

kader met betrokken partijen een andere oplossing kan worden gevonden. De 

hiervoor genoemde voorbereidingsstap laat derhalve onverlet mijn inzet om op 

korte termijn met de beperkte groep pioniers die al vóór 2004 bedrijfsmatig met 

MZI’s bezig waren en het bestuur van de PO-Mosselcultuur tot een gezamenlijke 

oplossing te komen. Deze gesprekken lopen inmiddels. Zodra deze zijn afgerond 

zal ik uw Kamer nader informeren. 

 

Loting van MZI-gebieden  

De loting van locaties heeft overigens uitsluitend betrekking op de 22 experiment-

houders. Voor de mosselsector vindt de onderverdeling van de locaties binnen de 

beschikbare gebieden plaats op basis van een door hen opgesteld visplan. Deze 

gebieden zijn voor beide groepen op basis van een ministeriële regeling beschik-

baar gesteld in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta.  
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Voor een aantal experimenthouders is de locatie voor een te plaatsen MZI reeds 

bekend. Voor totaal drie gebieden in de Oosterschelde (‘Vuilbaard-noord’) en de 

Waddenzee (‘Malzwin’ en ‘Zuidwal’) is de exacte locatie voor de individuele 

experimenthouders echter nog niet bekend. Voor deze drie gebieden komen totaal 

15 experimenthouders in aanmerking, waarbij de locatietoewijzing geschiedt op 

basis van loting. Op basis van de gehouden loting zal op grond van visserijkundige 

overwegingen voor een aantal toegewezen locaties nog een exacte plaatsbepaling 

noodzakelijk zijn. Deze plaatsbepaling vindt zo mogelijk plaats na overleg tussen 

mijn ambtenaren en de betreffende experimenthouder teneinde een zo groot 

mogelijk draagvlak te verkrijgen. 

 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 

VOEDSELKWALITEIT, 
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