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Geachte mevrouw Rozema, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de fractie 50PLUS van 28 
januari 2012 over vissen 'met staand want' zoals het college die heeft vastgesteld op 14 februari 
2012. 

Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en de antwoorden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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drs M.G^^. Overmars Verbe 
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Schriftelijke statenvragen van de statenfractie SOPLUS van 28 januari 2012 over vissen 'met 
staand want' en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals 
vastgesteld op 14 februari 2012 (1282805). 

Vraag 1. Zijn de krantenberichten, o.m. in de NRC van zaterdag 28 januari 2011 juist dat uw 
College het verbod tot het vissen met 'staand want' heeft ingetrokken c.q. verlicht? 

Antwoord: Er is geen sprake van het intrekken van een verbod, er is sprake van een verUchting. 
In het eerdere besluit was sprake van een verbod op al het staand want in een zone van 3 km 
langs de Houtribdijk in de wintermaanden. In de onlangs afgegeven vergunning is vastgesteld 
dat het verbod geldt voor netten met een maaswijdte van minder dan 140 mm. 

Vraag 2. Kunt u bij een bevestigend antwoord op de eerste vraag aangeven op welke 
onderzoeken dit besluit is gebaseerd? 

Antwoord: Het besluit is gebaseerd op expert judgement zoals ook vermeld in het rapport 'Voor 
vogels en vissen, onderzoek naar vermindering van de bijvangst van watervogels in de staande 
netten en verbetering van de visstand en visserij in het Usselmeer-Markermeer' van Witteveen 
en Bos uit 2002. Bij het verlenen van Natuurbeschermingswetvergunningen wordt naast het 
natuurbelang ook rekening gehouden met economische en sociale belangen. Door de provincie is 
na overleg met Noord-Holland, Volendam en Enkhuizen onderzoek gedaan naar optimalisering 
van de vergunningvoorwaarden. Uit overleggen tussen vissers en ecologen is gebleken dat er 
vooral gevist wordt met netten met een maaswijdte van 101 mm. De verwachting is dat vogels 
zich makkeUjker uit netten met een grotere maaswijdte kunnen bevrijden. 

Vraag 3. Wat is de inhoud van de 'nadere uitleg van de vergunningsvoorwaarden'die blijkens de 
namens uw college gedane woordvoering tot de verruiming van de hier bedoelde vergunning 
heeft geleid. 

Antwoord: Voor de inhoud van 'de nadere uitleg van de vergunningsvoorwaarden' verwijzen wij 
naar de brief d.d. 2 november 2011 (hierbij als bijlage). Kort gezegd gaat het om 2 punten die 
zijn verduideUjkt: 
1. Het verbod op het gebruik van staand want langs de Houtribdijk in de wintermaanden geldt 
voor netten met een maaswijdte kleiner dan 140 mm. 
2. De registratie van de bijvangst kan achterwege bUjven mits via onderzoek wordt aangetoond 
dat door gebruik van de overlevingsbak nagenoeg alle bijvangst weer levend over boord kan 
worden gezet. 

Vraag 4. Welke deskundigheid heeft uw college tot de uitspraak gebracht dat bij de nu 
toegestane maaswijdte van >14 cm. vogels als eenden, futen en aalscholvers in staat zijn 
zichzelf te bevrijden? 

Antwoord: Zie onze reactie bij vraag 2. 

Vraag 5. Hoe reageert uw college op reacties van Vogelbescherming "dat vogels geen kans 
hebben zich uit deze netten te bevrijden; dat de verruiming tot stand kwam op basis van 
'nadere uitleg van de voorwaarden en strijdigheid met de Natura 2000 regels dat extra 
bescherming biedt voor natuurgebieden? 

Antwoord: Op 18 februari 2011 is een afschrift van de afgegeven vergunning naar de 
Vogelbescherming gestuurd. Op 4 november 2011 is een verzoek om zienswijze verstuurd voor 
de nieuwe vergunning. Er is geen formele reactie van de Vogelbescherming ontvangen. 
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Vraag 6. Bent u bereid het besluit tot verruiming van de hier bedoelde vangstregels terug te 
draaien? 

Antwoord: Op dit moment hebben wij geen reden om de vergunningvoorwaarden aan te passen. 
De vergunningen voor de beroepsvisserij worden telkens voor de duur van 1 jaar afgegeven. Elk 
jaar zal opnieuw bekeken worden onder welke voorwaarden vergunningverlening mogelijk is. 


