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Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 november 

2016, nr. WJZ/16161912, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij in 

verband met een reparatie ten aanzien van het sluiten van gebieden voor 

garnalen- en bodemberoerende visserij in de Vlakte van de Raan

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3, 4 en 6d van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

ARTIKEL I 

De Uitvoeringsregeling visserij wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 13, onderdeel b, wordt ‘de gebieden genoemd in bijlage 5’ vervangen door: de gebieden, 
genoemd in de bijlagen 3a en 5.

B

Artikel 35, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt ‘de gebieden genoemd in bijlage 3 en 5’ vervangen door: de gebieden, 
genoemd in de bijlagen 3, 3a en 5.

2. In onderdeel c wordt ‘de gebieden genoemd in bijlage 6’ vervangen door: de gebieden, genoemd in 
de bijlagen 3a en 6.

C

Na bijlage 3 wordt een bijlage ingevoegd, luidende:

BIJLAGE 3A, BEHOREND BIJ DE ARTIKELEN 13, ONDER B, EN 35, EERSTE LID, 
ONDERDELEN B EN C: AANDUIDINGEN VAN GEBIEDEN IN DE VLAKTE VAN DE RAAN 

I. Vlakte van de Raan 

Het gebied dat wordt begrensd door de lijn lopend door de volgende coördinaten:

  NB   OL

 51. 30.79 03. 09.28

51. 32.12 03. 11.96

 51. 31.84 03. 12.38

51. 30.53 03. 09.78

II. Vlakte van de Raan 

Het gebied dat wordt begrensd door de lijn lopend door de volgende coördinaten:

  NB   OL

 51. 32.26 03. 14.07

51. 33.34 03. 15.08

 51. 33.74 03. 15.95

51. 33.36 03. 16.54

 51. 31.97 03. 14.46
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III. Vlakte van de Raan 

Het gebied dat wordt begrensd door de lijn lopend door de volgende coördinaten:

  NB   OL

 51. 31.488 03. 20.924

51. 31.516 03. 22.450

 51. 30.573 03. 24.536

51. 29.816 03. 25.237

 51. 29.187 03. 24.948

51. 30.840 03. 21.349

IV. Vlakte van de Raan 

Het gebied dat wordt begrensd door de lijn lopend door de volgende coördinaten:

  NB   OL

 51. 25.100 03. 19.328

51. 25.100 03. 23.059

 51. 24.210 03. 22.647

51. 24.210 03. 20.053

ARTIKEL II 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 april 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 november 2016

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
M.H.P. van Dam
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TOELICHTING 

1. Inhoud regeling 

Deze regeling bevat een reparatie van de Uitvoeringsregeling visserij. Bij Regeling van de Staatssecre-
taris van Economische Zaken van 27 januari 2016, nr. WJZ / 15155776, tot wijziging van de Uitvoe-
ringsregeling visserij in verband met de actualisatie van de regels betreffende de mosselzaadinvangin-
stallatie (Stcrt. 2016, 4274) is abusievelijk het visserijverbod opgeheven in een aantal gebieden in de 
Vlakte van de Raan die gebruikt worden voor een onderzoek naar de effecten van de garnalenvisserij 
op het bodemleven in de Voordelta, Noordzeekustzone en de Waddenzee. Voor dit onderzoek dat 
gestart is in 2012, zijn negen onderzoeksgebieden aangewezen, die deels bevist worden. Het betreft 
vijf gebieden in de Waddenzee en vier gebieden in de Vlakte van de Raan, die aanvankelijk opgeno-
men waren in de bijlagen 3a (oud) respectievelijk 3b (oud) van de Uitvoeringsregeling visserij. Deze 
gebieden zijn via de artikelen 13, onderdeel b, en 35, eerste lid, onderdelen b en c, van de Uitvoerings-
regeling visserij door middel van een visserijverbod gevrijwaard van reguliere visserijactiviteiten.

Er is van uitgegaan dat het onderzoek voor alle betreffende gebieden begin 2016 afgerond was. Echter, 
voor de vier gebieden in de Vlakte van de Raan loopt het onderzoek nog steeds. Dit heeft er toe geleid 
dat de bijlagen 3a en 3b na de inwerkingtreding van de bovengenoemde regeling van 27 januari 2016 
per 1 april 2016 abusievelijk zijn komen te vervallen. Daardoor is ook het visserijverbod in die 
gebieden ten onrechte ingetrokken. Met deze regeling wordt de situatie alsnog hersteld. De bijlage 
betreffende de vier gebieden in de Vlakte van de Raan wordt teruggezet in de Uitvoeringsregeling 
visserij.

2. Regeldruk 

Deze regeling leidt niet tot een wijziging van administratieve lasten en nalevingskosten.

3. Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 april 2016. Met de bekendmaking en inwerking-
treding van deze regeling wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, 
inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van elk kwartaal in werking 
treden en minimaal twee maanden voordien worden bekendgemaakt. Deze afwijking wordt gerecht-
vaardigd door het feit dat het hier om reparatieregelgeving gaat. Datzelfde feit rechtvaardigt ook het 
verlenen van de terugwerkende kracht aan deze regeling.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
M.H.P. van Dam
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