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Geachte staatssecretaris Dijksma, 
 
De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Stichting WAD werken al vele jaren aan het 
verminderen van de visserij-impact van de garnalenvisserij op de Waddenzee en de 
Noordzeekustzone, onder andere als partij in VISWAD1 en VIBEG2. 
Wij hebben vernomen dat er in het verleden vier ontheffingen c.q. vergunningen zijn verleend 
om de bruikbaarheid van de pulstechniek voor de verduurzaming van de garnalenvisserij te 
onderzoeken.  
 
Verscheidene onderzoeken3 tonen nu aan dat de pulstechniek, naast een mogelijke kans op 
het verduurzamen van de garnalenvisserij, ook aangewend kan worden om de vangst te 
vergroten. Zonder scherp toezicht op de technische voorschriften, die verbonden zijn aan de 
ontheffingen c.q. vergunningen, is de verleiding groot om de techniek te gebruiken om 
uitsluitend te streven naar maximale vangsten in plaats van het werken aan een lichter en 
selectiever garnalenvistuig. Het gebruik van het pulstuig met als doel de vangsten te 
vergroten is een ontwikkeling die haaks staat op de ambities zoals deze verwoord staan in 
het door of namens u of uw ambtsvoorganger ondertekende VIBEG- en VISWAD-convenant.  
 
Wij hebben vernomen dat het aantal ontheffingen en/of vergunningen voor de visserij met 
pulstechniek binnen de garnalenvisserij is gegroeid tot 14 en dat daarbij vissers de techniek 
afwisselend voor zowel platvis- als garnalenvisserij kunnen inzetten. Aangezien de 
technische specificaties voor deze verschillende vormen van visserij verschillen, is een goed 
functionerend systeem van controle en handhaving meer dan noodzakelijk.  
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Wij verzoeken u dan ook om structureel toezicht te houden op de technische voorschriften 
zoals die door uw ministerie gesteld zijn, en handhavend op te treden bij geconstateerde 
overtredingen. Wij verzoeken u tevens handhavend op te treden tegen garnalenvissers die 
met pulstuig vissen zonder dat er een, voor pulsvisserij geaccordeerd onderzoeksplan ligt 
waar zij deel van uitmaken, zoals is omschreven in voorschrift 16 van de Nb-wet 
vergunning1. 
 
Dit gevoel is versterkt door signalen uit de havens en bij navraag binnen uw ministerie, blijkt 
controle en handhaving van de technische voorschriften verbonden aan de vergunningen 
en/of ontheffingen voor gebruik van de pulstechniek bij de garnalenvisserij niet of sporadisch 
plaats te vinden. Ook ontvangen wij signalen uit het veld dat enkele vissers zich niet houden 
aan de technische voorschriften en vooral streven naar een maximalisatie van de vangst.  
 
Tevens verzoeken wij u om ons binnen vier weken na dagtekening van deze brief alle 
relevante documenten betreffende ontheffingen en/of vergunningen voor het vissen met 
pulstechniek op garnalen toe te sturen. Daarnaast verzoeken wij u om ons op de hoogte te 
houden van alle ontwikkelingen rondom het op te zetten onderzoeksplan en ons de 
mogelijkheid te bieden hierover onze zienswijze te geven. 
 
 
Waddenvereniging, mede namens Natuurmonumenten en Stichting WAD. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
 
Arjan Berkhuysen  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        

1 Nb-wet; vergunning;garnalenvisserij; diverse Natura 2000-gebieden, 11 februari 2015, kenmerk: 
DGNR-RRE/14198379. 


