
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 

    

onderwerp doorkiesnummer bijlagen 

 

 

 

    Directie Visserij 

Geachte Voorzitter, 
 
Zoals toegezegd in de brief met als onderwerp “Reactie op het advies van de Raad voor de 
Wadden ‘Natuurlijk vissen op de Waddenzee’”, kenmerk Viss. 2008/373, stuur ik u bij 
dezen een brief met de stand van zaken met betrekking tot de beleidslijn MZI’s. Tevens 
maak ik van de gelegenheid gebruik om u de evaluatie van de pilotexperimenten MZI’s: 
“Perspectieven voor mosselzaadinvang (MZI) in de Nederlandse kustwateren; Een 
evaluatie van de proefperiode 2006-2007” van IMARES, toe te zenden.   
 
De evaluatie van de Mosselzaadinvanginstallaties is half december 2007 door IMARES 
opgeleverd. Dit rapport is het vertrekpunt voor de beleidslijn over de opschaling van 
MZI’s. De verwachting is dat deze beleidslijn dit voorjaar kan worden afgerond. 
Momenteel wordt er in overleg met Rijkswaterstaat bekeken waar zich de meest geschikte 
locaties in de Waddenzee en Deltawateren bevinden. Deze zullen daarna in overleg met 
de visserijsector in het algemeen en de garnalenvissers in het bijzonder, de NGO’s, 
recreatiesector en schelpenwinners verder moeten worden geconcretiseerd. Parallel 
daaraan werkt het Productschap Vis samen met de Producenten organisatie Mosselen aan 
een voorstel voor de verdeling van de locaties.  
 
In de definitieve beleidslijn MZI’s zullen tevens de aanbevelingen uit het advies van de 
Raad voor de Wadden op het punt van ruimtelijke en landschappelijke inpassing, veilig-
heid en tegenstrijdige regelgeving aan de orde komen. Op het moment ben ik in overleg 
met Rijkswaterstaat hoe aan deze regelgeving, die vanuit verschillende optieken is 
ingesteld, het beste invulling gegeven kan worden. Het bijgevoegde rapport van IMARES 
geeft een eerste aanzet voor de oplossing. 
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Daarnaast starten in 2008 nog enkele nieuwe experimenten in het kader van het interim 
beleid MZI’s. Deze procedure loopt op dit moment. 
 
Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende op de hoogte te hebben gesteld. 
 
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN  
VOEDSELKWALITEIT, 
 
 
 
 
G. Verburg 


