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Perspectief garnalenvisserij 

 

Partijen gaan akkoord met de volgende uitgangspunten en afspraken. Het betreft 

afspraken voor de garnalenvisserij, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De 

afspraken over de overige visserijvormen zijn reeds vastgelegd in het Vibeg-

akkoord. Partijen zijn van oordeel dat voorliggend pakket de garnalenvisserij op 

termijn voldoende perspectief biedt op een gezonde en daarmee ook 

economisch duurzame garnalensector. De afspraken en daarbij horende 

maatregelen zijn de volgende: 

 

1. Fasering van de implementatie van de Vibeg gebieden conform onderstaand 

schema: 

 

Fasering Boomkor Garnalen 

Zone I – (10%) Zodra NB-wet 

vergunning beschikbaar 

is (2012) 

Op hetzelfde moment als 

voor de boomkorvisserij 

Zone II – (15%) Zodra Nb-wet 

vergunning beschikbaar 

is  

Per 1 januari 2014 

Zone III – 

(20%) 

Per 1 januari 2014, met 

uitzondering van de 

gebieden boven 

Ameland en 

Schiermonnikoog, die 

worden gesloten voor de 

boomkorvisserij zodra 

de nb-wetvergunning is 

verleend. 

Per 1 januari 2014 

 

 

2. Europees beheerste visserij 

Partijen stellen dat het Lange Termijn Management Plan dat momenteel 

binnen de NoordzeeRAC in ontwikkeling is, voor nu het belangrijkste spoor is 

om het beheer van de garnalenvisserij Europees te agenderen. De ontwikkeling 

van dit plan zal door betrokken partijen, Ngo's, sector en EL&I actief worden 

ondersteund. Daartoe zorgt EL&I er voor dat door IMARES en ICES een 

inhoudelijke, ecologische basis wordt ontwikkeld, waaruit moet blijken of en 

vervolgens hoe een toekomstig Europees beheer van de garnalenbestanden en 

-visserij mogelijk is. De Europese Commissie heeft aangegeven thans geen 

mogelijkheden voor TAC en quota voor garnalen te zien. Partijen voeren 

gezamenlijk een actieve lobby op Europees niveau om politiek draagvlak te 

vinden voor een toekomstig Europees beheer.  
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3. Beheerste visserij en NMA 

Op korte termijn vindt (informeel) overleg plaats tussen NMA, sector en rijk. In 

dat gesprek wordt ruimte gezocht voor de ontwikkeling van een beheerste 

visserij die past binnen de natuurdoelen van N2000 en de doelstellingen in het 

Vibeg-akkoord. Daarbij wordt:  

a) getoetst of het VIBEG akkoord een bruikbaar raamwerk biedt, dan wel waar 

het kan worden verbeterd, om binnen de regels van de NMA de 

garnalenvisserij te reguleren,  

b) getoetst of de Hollandse garnaal niet deel uitmaakt van een eigenlijk veel 

grotere garnalenmarkt in plaats van alleen de markt voor de 

Noordzeegarnaal Crangon crangon en  

c) bekeken welke bevoegdheden en mogelijkheden de PO’s hebben om 

regulerend te kunnen optreden.  

 

4. Ketenontwikkeling 

Doeke Faber krijgt de opdracht om binnen een tijdsbestek van 6 maanden 1 of 

2 concrete pilots te starten die de ontwikkeling van een coöperatie of andere 

verticale ketenafspraken als oogmerk hebben. Deze worden onder de koepel 

van het masterplan gebracht.  

 

5. Masterplan garnalenvisserij  

Onder deze koepel worden alle initiatieven op het terrein van verduurzaming, 

sociaal flankerend beleid en regionale ontwikkeling gevat. EL&I zegt toe dat er 

voor goede plannen middelen beschikbaar zijn en hecht daarbij waarde aan de 

betrokkenheid en inzet van de ngo’s. In 2011 is binnen het EVF een bedrag van 

2 miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning van een duurzame strategische 

aanpak door visserij en ngo's. Binnen een tijdsbestek van 6 maanden wordt 

hiervoor een concreet uitgewerkt plan ingediend. De inschatting is dat in 2012 

en 2013 een bedrag van 3 ca miljoen per jaar nodig is ter ondersteuning van de 

plannen om het perspectief van de garnalensector en de gezamenlijke 

uitwerking van de VIBEG afspraken te realiseren. Rijk en sector hebben een 

inspanningsverplichting om de benodigde middelen te vinden. EL&I zal zich 

maximaal inzetten om financiering binnen het EVF te vinden.  

 

 

6. VISWAD en Waddenfondsaanvraag 
De bovenstaande afspraken en toezeggingen komen ook ten goede aan de 

Waddenzee. VisNed en de Nederlandse Vissersbond maken daarnaast 

specifieke afspraken met Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Stichting 

Wad (in afstemming met SDN en WNF). Deze afspraken worden vastgelegd in 

een akkoord genaamd VisWad. Voor de uitvoering daarvan zullen partijen 

gezamenlijk een aanvraag indienen bij het Waddenfonds, waardoor de 

voorgenomen maatregelen en ontwikkelingen gerealiseerd worden.  


