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Wnb: wijziging vergunningsvoorschriften voor visserij met staande 
netten in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer  

 

 
Geachte heer, 
 
U heeft op 28 juli 2020 een wijziging ontvangen van uw vergunning met staande netten in het 
IJsselmeer, Markermeer en IJmeer met kenmerk 2628922. Er zijn onduidelijkheden ontstaan over 
het gebruik van de vergunning. Het gaat hierbij om de volgende punten: 
 

• In voorschrift 2 staat aangegeven dat de vergunning is gekoppeld aan het vaartuig van de 
betreffende vissers. Hoe ga je om met verhuur van de vistuigen? 

• Wie is verantwoordelijk voor het rapporteren van de bijvangsten als de netten verhuurd 
zijn? 

• Is een melding voor vissen in de vaargeul in het IJmeer noodzakelijk? 
 
Deze punten zijn aangepast middels dit wijzigingsbesluit. Bijgevoegd treft u ons besluit aan. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
drs. D.J. Tijl                                    L. Verbeek  
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een wijziging van de 
vergunningsvoorschriften op grond artikel 2.7 Wet natuurbescherming 
 
Inhoudsopgave 
A.  Besluit 
B.  Verzoek wijziging 
C.  Kennisgeving en afschriften 
D.  Bezwaar 
E.  Ondertekening 
 

A. Besluit 
Gedeputeerde Staten van Flevoland HEBBEN BESLOTEN, op grond van artikel 2.7, tweede lid van de 
Wet natuurbescherming, om de voorschriften 2, 8 en 17 behorende bij de vergunning voor visserij 
met staande netten in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer van 27 juni 2019 met kenmerk 
2414866, behorende bij het besluit op bezwaar van 27 november 2019 met kenmerk 2514271 en 
behorende bij het wijzigingsbesluit van 28 juli 2020 met kenmerk 2628922 te wijzigen.  
Wij verzoeken u om deze brief bij de vergunning (van 27 juni 2019 met kenmerk 2414866 en het 
bijbehorende besluit op bezwaar van 27 november 2019 met kenmerk 2514271 en het 
wijzigingsbesluit van 28 juli 2020 met kenmerk 2628922) te voegen. Het gaat om de volgende 
aanpassingen: 
 
Verhuur vergunning 
Er is in de huidige vergunning geen voorschrift opgenomen over de verhuur van de vergunning en 
hoe dan om te gaan met de vergunningvoorwaarden. Om dit duidelijk te regelen wordt voorschrift 
2B toegevoegd aan de vergunning. 
 
Nieuw voorschrift 2B 
Wanneer een vergunninghouder zijn netten verhuurd aan een derde partij (huurder), dan dient de 
vergunninghouder dit voordat het huurcontract ingaat, door te geven aan de OFGV, via 
handhaving@ofgv.nl. De huurder mag alleen gebruik maken van de vergunning voor visserij met 
staande netten in het Markermeer-IJmeer en IJsselmeer als hij zelf als vergunninggebruiker is 
geregistreerd in deze vergunning.  
 
Oud voorschrift 8 
Rapportageverplichting 
De vergunning gebruiker registreert de bijvangsten van vogels en houting. Ook dagen zonder 
bijvangsten worden geregistreerd. De vergunning gebruiker (visser) rapporteert zelf om de week 
een totaaloverzicht van de bijvangsten van de afgelopen 2 weken aan de provincie Flevoland 
(wetnatuurbescherming@flevoland.nl en handhaving@ofgv.nl). Wanneer er niet  
gevist is, dan dient dit ook aangegeven te worden. Wanneer een visser houting bijvangt dan wordt 
aangegeven waar de houting is gevangen, door een deelgebied aan te geven die in bijlage 3 bij dit 
besluit staat. De rapportages en het logboek dienen op verzoek van een daartoe bevoegde 
toezichthouder of opsporingsambtenaar direct te worden getoond. 
 
Rapportagemogelijkheden: 
- Via excel-lijst van de provincie (zie bijlage 4); 
- Via excel-lijst van PO-IJsselmeer (model 2018); 
- Via App van de provincie (u kunt hiervoor een instructie opvragen bij de provincie). 
Vissers die kiezen voor de app kunnen direct uploaden of verzenden van de data na aankomst aan 
de wal. Voordeel van de app is dat deze ook direct de gesloten gebieden toont. 
Bij het niet naleven van dit voorschrift stuurt de provincie een waarschuwing. 
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Nieuw voorschrift 8 
Rapportageverplichting 
Degene die vist met gebruikmaking van deze vergunning registreert de bijvangsten van vogels en 
houting. Ook dagen zonder bijvangsten worden geregistreerd. De vergunning gebruiker (visser) 
rapporteert zelf om de week een totaaloverzicht van de bijvangsten van de afgelopen 2 weken aan 
de provincie Flevoland (wetnatuurbescherming@flevoland.nl en handhaving@ofgv.nl). Wanneer er 
niet gevist is, dan dient dit ook aangegeven te worden. Wanneer een visser houting bijvangt dan 
wordt aangegeven waar de houting is gevangen, door een deelgebied aan te geven die in bijlage 3 
bij dit besluit staat. De rapportages en het logboek dienen op verzoek van een daartoe bevoegde 
toezichthouder of opsporingsambtenaar direct te worden getoond. 
 
Rapportagemogelijkheden: 
- Via excel-lijst van de provincie (zie bijlage 2); 
- Via excel-lijst van PO-IJsselmeer (model 2018) 
- Via App van de provincie (u kunt hiervoor een instructie opvragen bij de provincie). 
Vissers die kiezen voor de app kunnen direct uploaden of verzenden van de data na aankomst aan 
de wal. Voordeel van de app is dat deze ook direct de gesloten gebieden toont. 
 
Oud voorschrift 17 
Visserij met staande netten in de diepe putten in de mosselbankgebieden (bij Pampus) en in de 
vaargeul in het IJmeer is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

• Vissers moeten vooraf schriftelijk melden aan de provincie Flevoland, OFGV en de PO 
IJsselmeer wanneer ze hun netten willen uitzetten in de diepe putten in de 
mosselbankgebieden. Deze melding dient uiterlijk vrijdag 12.00 uur voorafgaand aan de 
visweek plaats te vinden via handhaving@ofgv.nl en wetnatuurbescherming@flevoland.nl. 

• Vissers geven vooraf een beschrijving van hun visserij met staande netten in de diepe 
putten in de mosselbankgebieden. Het betreft een beschrijving van het aantal netten, de 
lengte van de netten, de maaswijdte en de diepte waarop de netten worden geplaatst. 

• Vissers moeten ten alle tijden bereidt zijn om opstappers behorende tot de bevoegd 
gezagen en Omgevingsdiensten, de PO-IJsselmeer, Rijkswaterstaat, Vogelbescherming 
Nederland, Sportvisserij Nederland, 't Blauwe hart inclusief onderzoekers die door deze 
partijen worden ingehuurd aan boord mee te nemen voor het monitoren van de visserij 
impact mét eventuele bijvangsten van vogels.  

De locatie van de diepe putten in de mosselbankgebieden (bij Pampus) en van de vaargeul staat 
weergeven in app van de provincie Flevoland en op de website 
https://kaart.flevoland.nl/visseriibeperkingen. 
 
Nieuw voorschrift 17 
Visserij met staande netten in de diepe putten in de mosselbankgebieden (bij Pampus) en in de 
vaargeul in het IJmeer, zoals weergegeven als “Diepe delen IJmeer” op kaart en app van de 
provincie Flevoland, is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

• Vissers moeten vooraf schriftelijk melden aan de provincie Flevoland, OFGV en de PO 
IJsselmeer wanneer ze hun netten willen uitzetten. Deze melding dient uiterlijk vrijdag 
12.00 uur voorafgaand aan de visweek plaats te vinden via handhaving@ofgv.nl en 
wetnatuurbescherming@flevoland.nl. 

• Vissers geven vooraf een beschrijving van hun visserij met staande netten. Het betreft een 
beschrijving van het aantal netten, de lengte van de netten, de maaswijdte en de diepte 
waarop de netten worden geplaatst. 

• Vissers moeten ten alle tijden bereidt zijn om opstappers behorende tot de bevoegd 
gezagen en Omgevingsdiensten, de PO-IJsselmeer, Rijkswaterstaat, Vogelbescherming 
Nederland, Sportvisserij Nederland, 't Blauwe hart inclusief onderzoekers die door deze 
partijen worden ingehuurd aan boord mee te nemen voor het monitoren van de visserij 
impact mét eventuele bijvangsten van vogels.  



 
 
 

Bladnummer 

4 
Ons kenmerk: 

2718471 

 
 
De locatie van de diepe putten in de mosselbankgebieden (bij Pampus) en van de vaargeul staat 
weergeven in app van de provincie Flevoland en op de website 
https://kaart.flevoland.nl/visseriibeperkingen. 
 

B. Overwegingen 
De aanpassingen van de voorschriften komen voort uit onduidelijkheden die zijn ontstaan bij het 
gebruik van de vergunning. Voorschriften moeten eenduidig worden uitgelegd, daarom is het 
noodzakelijk om de vergunning aan te passen. 
 

C. Kennisgeving en afschriften 
Van dit besluit zal conform artikel 3.42 tweede lid van de Algemene wet Bestuursrecht door ons 
kennis worden gegeven door middel van publicatie in de Flevopost totaal en op de website van de 
Provincie Flevoland. Afschriften van dit besluit wordt verzonden aan: 

• Vogelbescherming Nederland tav de heer Leo Bruinzeel; 
• Vogel- en Natuurwacht Flevoland; 
• Sportvisserij Nederland tav de heer Jaap Quak; 
• Rijkswaterstaat tav Ria Kamps; 
• NVWA tav de heer Sjaak Blaak; 
• Provincie Noord-Holland, tav de heer S.D.C. Melis; 
• Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, tav de heer H. Miedema; 
• Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek; 
• Provincie Friesland tav de heer P. Westerbeek; 
• FUMO, tav, de heer Wouter de Jong en de heer Remko Dijkstra; 
• College van Burgemeesters en wethouders van de gemeente Enkhuizen; 
• College van Burgemeesters en wethouders van de gemeente Edam en Volendam; 
• College van Burgemeesters en wethouders van de gemeente Sudwest-Fryslan;  
• College van Burgemeesters en wethouders van de gemeente De Friese Meren;  
• College van Burgemeesters en wethouders van de gemeente Wognum;  
• College van Burgemeesters en wethouders van de gemeente Hollands Kroon;  
• College van Burgemeesters en wethouders van de gemeente Lelystad;  
• College van Burgemeesters en wethouders van de gemeente Almere;  
• College van Burgemeesters en wethouders van de gemeente Urk;  
• College van Burgemeesters en wethouders van de gemeente Dronten;  
• College van Burgemeesters en wethouders van de gemeente Noordoostpolder;  
• College van Burgemeesters en wethouders van de gemeente Harderwijk. 

 
D. Bezwaar 

Tegen voornoemde wijziging kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief 
schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw 
naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
gronden van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna 
volgende informatieblad. 
 

E. Ondertekening 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
drs. D.J. Tijl                                    L. Verbeek 
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Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 
 
Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze 
website https://www.flevoland.nl/loket/producten/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365. 
 
Verzoek om voorlopige voorziening 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige 
voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in 
behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog 
het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 
 
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: 
A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. 
B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend 
waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is. 
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter. 
 
Proceskosten vergoeding 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek 
kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten 
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Bijlage 2: Meldformulier bijvangsten 
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Bijlage 3: Verdeling zones IJsselmeer, Markermeer en IJmeer voor de houting 
 

 


