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Wnb: wijziging vergunningsvoorschriften Wet natuurbescherming voor
visserij met staande netten in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer
Geachte heer,
Op 9 april 2020 hebben wij conform voorschrift 6 van de vergunning Wet natuurbescherming voor
visserij met staande netten in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer een evaluatie uitgevoerd van
de huidige vergunning (van 27 juni 2019 met kenmerk 2414866 en het bijbehorende besluit op
bezwaar van 27 november 2019 met kenmerk 2514271). Uit deze evaluatie is een wijziging
voortgekomen van de kaart die per 1 juli 2020 in werking is gegaan. Daarnaast zijn bijlage 2 en 3
gewijzigd (ledenlijst PO IJsselmeer en enkele niet-leden en meldformulier bijvangsten) en
voorschrift 17. Op 19 juni 2020 hebben wij van u het verzoek ontvangen om voorschrift 12 van de
vergunning Wet natuurbescherming: voor visserij met staande netten in het IJsselmeer, Markermeer
en IJmeer van 27 juni 2019 met kenmerk 2414866 en het bijbehorende besluit op bezwaar van 27
november 2019 met kenmerk 2514271) te wijzigen. Dit verzoek heeft u op 22 juni 2020 aangevuld.
Het project of handeling vindt grotendeels plaats op het grondgebied van de provincie Flevoland.
Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn daarom gelet op artikel 1.3 lid 1 en 4 van de Wet
natuurbescherming het bevoegd gezag. De provincies Friesland en Noord-Holland hebben ingestemd
met de voorliggende wijzigingen van de vergunning.
Wij hebben uw verzoek beoordeeld op basis van de in artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming
genoemde voorwaarden en criteria, op grond waarvan een vergunning kan worden verleend.
Bijgevoegd treft u ons besluit aan.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
drs. D.J. Tijl

Inlichtingen bij

L. Verbeek

Doorkiesnummer

Bezoekadres
Visarenddreef 1
Lelystad
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor wijziging
vergunningsvoorschriften op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming
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A. Besluit
Gedeputeerde Staten van Flevoland HEBBEN BESLOTEN, op grond van artikel 2.7, tweede lid van de
Wet natuurbescherming, om de voorschriften 9, 12 en 17 behorende bij de vergunning voor visserij
met staande netten in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer van 27 juni 2019 met kenmerk
2414866 en het bijbehorende besluit op bezwaar van 27 november 2019 met kenmerk 2514271 en
bijlage 2 en 3 van het oorspronkelijke besluit 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) te voegen.
Het gaat om de volgende aanpassingen:
Oud voorschrift 9 van vergunning van 27 juni 2019 met kenmerk 2414866
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. 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 3)
- 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 niet naleven van dit voorschrift stuurt de provincie een waarschuwing.
Nieuw voorschrift 8
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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Oud voorschrift 12 van vergunning van 27 juni 2019 met kenmerk 2414866
Daarnaast wordt er gedurende het winterseizoen 4 weken niet gevist om sterfte onder
overwinterende viseters te verminderen. Dit geldt voor het gehele IJmeer/ Markermeer/Ijsselmeer
gedurende:
-

het seizoen 2019-2020
25 november t/m 1 december
23 december t/m 29 december
30 december t/m 5 januari
3 februari t/m 9 februari

-

het seizoen 2020-2021
23 november t/m 29 november
28 december t/m 3 januari
4 januari t/m 10 januari
8 februari t/m 14 februari

-

het seizoen 2021-2022
29 november t/m 5 december
27 december t/m 2 januari
3 januari t/m 9 januari
7 februari t/m 13 februari

Nieuw voorschrift 11
Daarnaast wordt er gedurende het winterseizoen 4 weken niet gevist om sterfte onder
overwinterende viseters te verminderen. Dit geldt voor het gehele IJmeer/ Markermeer/Ijsselmeer
gedurende:
-

het seizoen 2019-2020
25 november t/m 1 december
23 december t/m 29 december
30 december t/m 5 januari
3 februari t/m 9 februari

-

het seizoen 2020-2021
23 t/m 29 november 2020
21 t/m 27 december 2020
28 december 2020 t/m 3 januari 2021
8 t/m 14 februari 2021

-

het seizoen 2021-2022
29 november t/m 5 december 2021
20 t/m 26 december 2021
27 december 2021 t/m 2 januari 2022
7 t/m 13 februari 2022

Oud voorschrift 17 van besluit op bezwaar van 27 november 2019 met kenmerk 2514271
Visserij met staande netten in de diepe putten in de mosselbankgebieden (bij Pampus) is toegestaan
onder de volgende voorwaarden:
a.
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.
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b.

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.
c.
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) 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 is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
a.
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.
b.
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.
c.
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.
Bijlage 2
Het PO-IJsselmeer heeft conform de afspraken uit de evaluatie van de vergunning, de meest
recente ledenlijst herzien. Aan deze lijst zijn ook enkele niet-leden toegevoegd. Bijlage 2 van dit
wijzigingsbesluit vervangt bijlage 2 van de vergunning ((van 27 juni 2019 met kenmerk 2414866 en
het bijbehorende besluit op bezwaar van 27 november 2019 met kenmerk 2514271)).
Bijlage 3
Bijlage 3 van het oorspronkelijke besluit is aangepast, zodat op het meldformulier ook de locatie
van de houting kan worden opgegeven. Dit herziene formulier is als bijlage 4 in dit besluit
opgenomen.
Besluit op Bezwaar
In het besluit op bezwaar van 27 november 2019 met kenmerk 2514271 zijn voorschrift 2 en 3 van
het oorspronkelijke besluit samengevoegd, waardoor de nummering van de voorschriften is
gewijzigd. Voorschrift 17 is toegevoegd. In bijlage 5 staat een overzicht weergegeven van de
vigerende voorschriften van de visserijvergunning van 27 juni 2019 met kenmerk 2414866 en het
bijbehorende besluit op bezwaar van 27 november 2019 met kenmerk 2514271 en het voorliggende
besluit.
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Voorschrift nummer oorspronkelijk besluit
1
2+3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Voorschrift nummer na besluit op bezwaar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 (toegevoegd)

B. Overwegingen
De aanpassing van voorschrift 9, 17 en bijlage 2 komt voort uit de evaluatie van de vergunning.
Aan voorschrift 9 is een kaart toegevoegd (bijlage 3), zodat de vissers die houting bijvangen kunnen
aangeven waar dit plaats vindt, op het herziene meldformulier (bijlage 4). In voorschrift 17 is
toegevoegd dat er nu ook gevist mag worden in de vaargeulen (conform het door het PO IJsselmeer
ingediende voorstel op de evaluatie). De jonen dienen buiten de vaargeul te worden geplaatst.
De aanpassing van voorschrift 12 komt voort uit het verzoek van het PO IJsselmeer. De vissers willen
graag stil liggen tijdens de feestdagen.
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;
- Vogel- en Natuurwacht Flevoland;
- Sportvisserij Nederland;
- Rijkswaterstaat;
- NVWA;
- Provincie Noord-Holland,;
- Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
- Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek;
- Provincie Friesland;
- FUMO;
- 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.
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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.
Proceskostenvergoeding
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: Leden PO -IJsselmeer en Toegevoegde niet-leden PO-IJsselmeer die in het seizoen
2020-2021 gebruik kunnen maken van de Wnb vergunning voor visserij met staande netten in
het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer
Adres Postcode Plaats
LEDEN PO
IJSSELMEER
Schipnummer
EH‐002, EH-003,
EH-004
EH‐010,
EH-055
EH‐022
EH‐041
EH‐042
GM‐057
HI‐035
HK‐003
HK‐008
HK‐017
HK‐078
HK‐079
HK‐173
HL‐006
HN‐003
HN-035
HN‐020
LE‐020
LE‐022
LE‐023
ST‐008
ST‐018
ST‐021
TS‐008
UK‐008
UK‐026, UK-261,
UK-262, UK-263,
UK-264, UK-267
VD-214
UK‐029
UK‐055
UK‐122, UK-422
UK‐322
UK‐238
UK‐446
VD‐079
VD‐094
VD‐119
WON‐001
WON‐032
WON‐037
WON‐038
WON‐077
WR‐043
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WR‐161, WR-162
WR‐293
ZK‐038
TOEGEVOEGDE
NIET-LEDEN PO
IJSSELMEER
VD-063, VD-064,
VD-065, VD-104
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BIJLAGE 3: Verdeling zones IJsselmeer, Markermeer en IJmeer voor de houting
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BIJLAGE 4 Meldformulier bijvangsten
Schipnummer
Datum
IJsselmeer of
Markermeer
Bijvangst
Bijvangst
Aalscholver
Brilduiker
Fuut
Grote zaagbek
Kuifeend
Nonnetje
Tafeleend
Topper
Overige vogel,
aantal en soort
Houting
Aantal
Locatie

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

IJ / M

IJ / M

IJ / M

IJ / M

IJ / M

JA/ NEE

JA/ NEE

JA/ NEE

JA/ NEE

JA/ NEE

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

IJ1 IJ2
IJ3 IJ4
Mm1 IJm1

IJ1 IJ2
IJ3 IJ4
Mm1 IJm1

IJ1 IJ2
IJ3 IJ4
Mm1 IJm1

IJ1 IJ2
IJ3 IJ4
Mm1 IJm1

IJ1 IJ2
IJ3 IJ4
Mm1 IJm1
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Bijlage 5 Overzicht van de vigerende voorschriften van de visserijvergunning van 27 juni 2019
met kenmerk 2414866 en het bijbehorende besluit op bezwaar van 27 november 2019 met
kenmerk 2514271 en het voorliggende besluit
Algemeen
1. Deze vergunning staat op naam van de individuele benoemde natuurlijke personen of
rechtspersonen zoals vermeld in bijlage 2 van deze vergunning (hierna te noemen:
vergunninghouder. De PO IJsselmeer is alleen de aanvrager van de onderliggende
vergunning.
2. Deze vergunning wordt uitsluitend gebruikt door (medewerkers van) de vergunninghouder of
aantoonbaar in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts)personen (hierna te
noemen vergunning gebruiker). In verplichte combinatie met het in bijlage 2 opgenomen en
aan de desbetreffende vergunninghouder gekoppelde vaartuig. De vergunninghouder blijft
daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
3. De in voorgaande voorschriften genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de
vergunde activiteit wordt uitgevoerd over een kopie van deze beschikking en tonen deze op
eerste vordering aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
4. De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen zijn aantoonbaar op de hoogte van de inhoud
en het doel van deze voorschriften en beperkingen, zodanig dat zij daar ook invulling en
uitvoering aan kunnen geven.
5. Het uitvoeren van een activiteit in afwijking van de aanvraag en/of het vergunde is enkel
toegestaan na een positief besluit op een daartoe strekkend, deugdelijk onderbouwd,
verzoek van of namens de vergunninghouder. Een wijzigingsverzoek dient per post of per email (wetnatuurbescherming@flevoland.nl) te worden ingediend en leidt, afhankelijk van de
omvang van de gevraagde afwijking, ofwel tot een formeel rechtsoordeel waarbij wordt
verklaard dat de wijziging valt binnen de initiële vergunning ofwel tot een formeel
wijzigingsbesluit op de onderhavige vergunning.
6. De vergunning is geldig tot 16 maart 2022.
Er wordt jaarlijks geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken naar de bijvangsten in afgelopen
seizoen, geconstateerde overtredingen, de gesloten gebieden, de mosselbankgebieden, lijst
met gebruikers (bijlage 2) (gebruikers, zijnde leden van de PO-IJsselmeer en enkele nietleden) en het nieuwe visplan.
Naar aanleiding van de evaluatie wordt besloten om de vergunning ongewijzigd voort te
zetten of de kaart met gesloten gebieden of de lijst met gebruikers te wijzigen (waarbij er
in principe geen gebieden af gaan). De evaluatie wordt uitgevoerd door de bevoegd gezagen
en Omgevingsdiensten, de PO-IJsselmeer, Rijkswaterstaat, Vogelbescherming Nederland,
Sportvisserij Nederland en het Blauwe hart. De evaluatie vindt plaats in de eerste week van
april.
7. Er mag alleen worden gevist met de staand want netten van het type 1, waaraan de zwarte
merkjes zijn bevestigd, die conform de verstrekte individuele vergunningen op grond van de
Visserijwet 1963, het tot de aanvraag behorende Visplan PO IJsselmeer 2019/2020 en het
visserijbesluit zijn toegestaan voor de betreffende visser
Rapportageverplichting
8. 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.
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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.
Voorschriften gebaseerd op mitigerende maatregelen
9. De visserij met staande netten mag niet worden uitgeoefend in een strook van 50 meter
vanaf de oever.
10. Bij de uitoefening van de visserijactiviteiten moet het bijvangen van vogels en/of het
verstoren van vogels zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is verboden staande netten te
schieten op plaatsen waar zich grote vogelconcentraties (meer dan 200 watervogels)
ophouden.
11. Bij gebruik van staande netten dient tenminste om de 100 meter een joon zijn geplaatst.
Aan elke joon dient een vlag en een afschriklint hologram (reflecterende strip) te worden
bevestigd om vogels op afstand van de netten te houden. Het afschriklint hologram wordt
aan de bovenkant van een joon bevestigd zodanig dat een lengte van minimaal 60 cm en
maximaal 75 cm vrij kan bewegen in de wind. De vaartuigcode dient duidelijk zichtbaar te
zijn vermeld op de joon, drijver of een vlag welke bevestigd is aan de joon. Voornoemde
verplichting geldt niet als staande netten in een vaargeul worden geschoten of wanneer de
netten een maaswijdte van tenminste 160 mm hebben.
12. Daarnaast wordt er gedurende het winterseizoen 4 weken niet gevist om sterfte onder
overwinterende viseters te verminderen. Dit geldt voor het gehele IJmeer/
Markermeer/IJsselmeer gedurende:
-

het seizoen 2019-2020
25 november t/m 1 december
23 december t/m 29 december
30 december t/m 5 januari
3 februari t/m 9 februari

-

het seizoen 2020-2021
23 t/m 29 november 2020
21 t/m 27 december 2020
28 december 2020 t/m 3 januari 2021
8 t/m 14 februari 2021

-

het seizoen 2021-2022
29 november t/m 5 december 2021
20 t/m 26 december 2021
27 december 2021 t/m 2 januari 2022
7 t/m 13 februari 2022

Gesloten gebieden
13. Er mag niet gevist worden in de gesloten gebieden zoals weergeven in app van de provincie
Flevoland en op de website https://kaart.flevoland.nl/visserijbeperkingen. Met de PO
IJsselmeer is afgesproken dat vissers zonder toegang tot de App of internet een uitdraai van
de kaart voor hun visgebied kunnen krijgen.
In bijlage 4 zitten een aantal uitsnedes van de kaart met daarop de gesloten gebieden.
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Overige maatregelen
14. De vergunning gebruiker moet de nodige maatregelen nemen om de kans op verlies van
vistuig te minimaliseren. Verloren vistuig moet terstond worden geborgen. Indien dit niet
mogelijk is wegens weersomstandigheden, moet de verantwoordelijke schipper de positie
van het verloren vistuig noteren en het verlies direct melden via melden bij de OFGV via
handhaving@ofgv.nl. Het vistuig moet zodra het weer dit toelaat alsnog door de eigenaar
worden geborgen.
15. Ringen en andere merktekens aan vogels die zijn bijgevangen in de netten worden door de
vergunninggebruiker gemeld bij het Vogeltrekstation Arnhem via info@vogeltrekstation.nl of
per post via Postbus 50, 6700 AB Wageningen.
16. Alle door of namens Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te
worden opgevolgd.
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:
a. 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.
b. 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.
c. 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.

