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Korte titel motie Garnalenvissers in de knel

De Staten, in vergadering bijeen op L3 juli 2022

constaterende dat:
- op de Waddenzee en in de Noordzee kustzone al sinds mensenheugenis wordt

gevist op garnalen;
- desondanks deze activiteit niet blijkt te vallen onder bestaand gebruik, waardoor

steeds voor een periode van vier jaar een vergunning op grond van de
Natuurbeschermingswet moet worden aangevraagd;

- de huidige vergunning aÍloopt per 1 januari 2023 en heÍ zeer twijÍelachtig is of er
een nieuwe vergunning zal worden afgegeven door de minister van LNV;

- een nieuwe vergunningaanvraag mogelijk zal worden aÍgewezen, niet vanwege de
visserij-activiteÍten waarvoor deze nodig is, maaÍ vanwege de onmogelijkheid om te
kunnen voldoen aan de stikstofnorm op grond van het Aerius rekenprogramma;

- een vergunning op grond van de NB-wet in hetzelÍde gebied niet nodig is voor alle
overige vaarverkeer, zoals vrachNerkeer, passagiersdiensten en recreatievaart,
maar ook Duitse visserijschepen - al deze vaarbewegingen worden derhalve niet
qetoetst aan de stikstofnormen;

overuvegende dat:
- al sinds 2019 bekend is dat het model waarmee het RIVM de depositie van stikstof

in het Waddengebied berekent, niet kan kloppen. Als bron voor het stikstofmodel is
ammoniak uit de Noordzee opgenomen en deze aanname is later omgezet in een
meetcorrectie, terwijl het biologisch gezien niet mogelijk is dat er ammoniak uit zee
komt zoals em. hoogleraar mariene biologie Han Lindeboom (WUR) heeft
aangetoond;

- het RIVM kort geleden heeft toegegeven dat de kans groot is dat het model op dit
punt niet klopt en mogelijk na een nieuw onderzoek - over twee jaar - de foutieve
meetcorrectie zal corrigeren;

- de uitkomsten van het onderzoek door RIVM en mogeli.ik daaropvolgende correctie
van het rekenmodel veel te laat komen om een rol te kunnen spelen in de
beoordeling van de aanvraag voor een NB-wetvergunning voor de garnalenvissers,
waardoor zii per l ianuari 2023 hun werkzaamheden zullen moeten staken;
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uitstel van de beoordeling van de vergunningaanvraag c.q. verlenging van de
bestaande vergunning met minimaal een tot twee.iaar, in ieder geval enige ruimte
zullen geven om een realistische beoordeling van de vergunningaanvraag mogeli.lk
te maken;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op om zich tot het uiterste in te spannen om
- de aanvraag voor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet voor

de garnalenvissers op de Waddenzee en in de Noordzee kustzone op een correcte
wijze te (doen) beoordelen, in het bijzonder ten aanzien van de stikstofberekening;

- nu, naar het zich laat aanzien, een correcte beoordeling van de door de vissers in
te dienen stikstofberekening pas (veel) later zal kunnen plaatsvinden, eryoor te
zorgen dat de huidige vergunning in stand blijft totdat een correcte beoordeling wel
mogeliik is.

en gaan over tot de orde van de dag
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