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In uw brief van 15 mei 2018 refereert u naar een motie waarin het college van 
B&W wordt gevraagd bij het ministerie te melden dat uw gemeente vanuit 
cultuurhistorische perspectief gebruik wil maken van de vrijstelling om met 
staande netten te vissen voor recreatieve doeleinden. 

Ons kenmerk 
DGAN-DAD I 18104192 

Uw kenmerk 
18ui t01359 

Ik wijs uw verzoek af, om een aantal redenen. Het verbod op het gebruik van 
staande netten door recreatieve vissers is in 2009 ingesteld vanwege het 
bruinvisbeschermingsplan dat Nederland bij de Europese Commissie heeft 
ingediend. Op verzoek van de Tweede Kamer werd een vrijstelling mogelijk 
gemaakt voor gemeentes die konden aantonen dat hier sprake was van een 
cultuurhistorische visserij. Daaraan waren strenge voorwaarden verbonden. 
Uw gemeente heeft daar in 2010 geen gebruik van gemaakt. Uit uw brief blijkt 
niet dat hier sprake is van een cultuurhistorische visserij. 

De motie zou op voorspraak van een aantal sportvissers zijn ingediend. Zij willen 
met staande netten op zeebaars en andere voor de kust zwemmende soorten 
vissen. 
Graag maak ik u erop attent dat sinds 1 januari van dit jaar gevangen zeebaars 
niet meer door sportvissers mag worden aangeland maar moet worden 
teruggegooid. Dit heeft de EU Visserijraad (EU 120/2018) in december 2017 
besloten. Uit onderzoek van Wageningen Marine Research (2017) blijkt dat er met 
de recreatieve staande netten zeebaars en andere beschermde soorten 
(waaronder zalmachtigen) worden gevangen. Om deze en andere redenen wil ik 
de regelgeving hieromtrent nogmaals bezien en zal ik een brede consultatie 
uitzetten. U zult hier ook van op de hoogte worden gesteld. 

Hoogachtend, 

Carola Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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