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Geachte heer Post, 

 

In uw brief van 18 mei 2011 geeft u aan zich zorgen te maken over de inhoud van 

bepaalde passages van het VIBEG-akkoord. De beantwoording van uw brief is 

door mij aangehouden daar het mij zinvoller voorkwam eerst de definitieve tekst 

van het akkoord af te wachten. Nu dit akkoord is ondertekend op 13 december 

2011 kan ik u nu antwoorden op basis van de finale tekst van het akkoord. U bent 

ook telefonisch door mijn medewerkers geïnformeerd inzake de beantwoording 

van deze brief.  

 

Naar aanleiding van uw brief van 18 mei 2011 kan ik u het volgende mededelen.  

In uw brief geeft u aan zich zorgen te maken over de status van de beschermde 

gebieden zoals deze zijn overeengekomen in het akkoord tussen het visserij-

bedrijfsleven, enkele natuurbeschermingsorganisaties en de overheid. 

In dit akkoord is een systeem van zonering overeengekomen waarin sommige 

gebieden geheel en al gesloten zijn voor visserijactiviteiten (Zone 1) en andere 

gebieden waar de visserij aan bepaalde restricties onderworpen is (Zones 2 en 3). 

Uit uw brief blijkt dat u zich zorgen maakt over met name het regime van Zone 1. 

Het VIBEG-akkoord zoals dat door partijen ondertekend is op 13 december 2011, 

omschrijft Zone 1 als volgt: 

“Van de Noordzeekustzone en de Vlakte van de Raan wordt een deel gesloten 

voor alle vormen van visserij . Hiermee wordt een zo ongestoord mogelijke 

ontwikkeling gewaarborgd. Ander gebruik wordt zo veel als mogelijk in 

overeenstemming gebracht met dit doel. Voor alle gebruiksfuncties geldt 

daarbij hetzelfde afwegingskader. Afspraken daarover worden vastgelegd in de 

bovengenoemde Natura2000-beheerplannen. “ 

Deze formulering laat zien dat er ruimte is voor ander gebruik dan visserij, en wel 

onder de voorwaarden die vastgelegd dienen te worden in het Beheerplan voor 

het gebied Noordzeekustzone. 
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Over de vraag welk gebruik zal worden opgenomen in het Beheerplan 

Noordzeekustzone zal het bevoegd gezag, in dit geval is dat Rijkswaterstaat 

Dienst Noordzee, contact met u opnemen. In dat overleg zal Rijkswaterstaat 

tevens aangeven aan welke voorwaarden dat gebruik dient te voldoen. 

Voor gebruik dat niet in het Beheerplan zal worden opgenomen, geldt in zijn 

algemeenheid dat daarvoor een vergunning nodig is op basis van de 

Natuurbeschermingswet 1998. Daarop kunnen uitzonderingen voorkomen. 

 

Concreet betekent dit dat er door het VIBEG akkoord naar mijn mening geen 

nieuwe beletselen worden opgeworpen ten aanzien van de door u voorziene 

activiteit. 

Ik hoop dat ik langs deze weg uw zorgen hieromtrent heb kunnen wegnemen. 

 

 

 

 

 

 

dr. Henk Bleker 

Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 


