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Van de vrijstelling mag slechts gebruik worden gemaakt indien aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan. Op onderdelen wijken deze af van de criteria die
gelden voor het recreatief gebruik van staand want in de Waddenzee en in de
Westerschelde, verschillen worden in het navolgende toegelicht.

Het gaat om de volgende criteria:
-Een maximum net lengte van 50 meter;
-Een maximum hoogte van 65 centimeter;
-Het net dient van een eenvoudig type te zijn;
-Plaatsing tussen de hoogwater- en laagwaterlijn;
-Maximale sta-tijd is één etmaal, en
-één net per persoon; (dit is overigens géén verschil met Waddenzee en
Westerschelde)

De maximum netlengte van 50 meter volgt uit het Bruinvisbeschermingsplan;
dit verschilt met de toegestane netlengtes in de Waddenzee.

Met de maximum hoogte van 65 cm en van een eenvoudige type wordt het
volgende bedoeld Het is enerzijds toegestaan dat het net bij laag water plat op
de grond ligt, waarbij het aan de bodem aan de uiteinden met ankers is
bevestigd, maar het net kan anderzijds ook gespannen worden tussen palen
(stangen, stokken, e.d.). In dat laatste geval mag het net dan ter plaatse van
die bevestiging aan een paal maximaal 65 cm boven de grond bevestigd zijn.
Hierbij is een zekere bolling in het net mogelijk. De maximaal gestrekte hoogte
tussen de boven- en onderkant van het net (tussen de boven- en onder pees)
is 110 cm. De minimale maaswijdte van het type net is 110 mm; dit houdt in
dat er maximaal 10 mazen in verticale richting boven elkaar aanwezig kunnen
zijn.
Het net dient enkelwandig en van monofylament materiaal te zijn
‘Enkelwandig’ wil zeggen dat niet meerdere lagen netten parallel tegen elkaar
bevestigd mogen zijn (leidend tot een kleinere effectieve maaswijdte, dan wel
verstrikking veroorzakend). Monofylament beoogt het vermijden van een zelfde
effect maar dan doordat slechts enkeldradig garen is toegestaan. Er wordt op
gewezen dat er onderscheid bestaat tussen het type net voor de
Waddenzee en Westerschelde en dat (hierboven) langs de Noordzeekust. Dit
onderscheid is met name dat voor de Waddenzee en Westerschelde het net
niet tot een hoogte van 65 cm mag reiken, maar bij droogvallen plat op de
bodem moet liggen. Dit vermindert het risico van invangen van laag over de
grond scherende vogels.
Wat betreft de plaatsing tussen de hoog- en laagwaterlijn wordt aangegeven
dat het net niet dieper (geheel noch gedeeltelijk) geplaatst mag worden dan de
laagwaterlijn
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Met de duiding van een maximale sta-tijd van één etmaal wordt in de
praktische uitwerking bedoeld dat een net minimaal één maal per etmaal moet
worden geïnspecteerd. Dit dient een tijdige constatering en melding van
bijvangst van bruinvissen.
Het maximum van één net per persoon is analoog aan de vrijstelling voor de
Waddenzee en Westerschelde
Ten overvloede zij vermeld dat het aan boord hebben van staand want aan een
niet geregistreerd vissersvaartuig niet is toegestaan.

Met ingang van 2016 gelden er ook extra beschermingsmaatregelen voor de
zeebaars. December ji. heeft de Raad van de Europese Unie in het kader van
het gemeenschappelijke visserijbeleid de vangstmogelijkheden en de daaraan
gerelateerde aanvullende voorschriften voor het jaar 2016 vastgesteld. De
extra beschermingsmaatregelen voor zeebaars - die tevens van toepassing zijn
op de recreatieve Visserij - zijn opgenomen in artikel 10 van de Verordening
voor de vangstmogelijkheden voor 2016 (Verordening (EU) 2016/72). Aan deze
EU-voorschriften is voor de recreatieve Visserij uitvoering gegeven in artikel
120 van de Uitvoeringsregeling Zeevisserij. Het komt erop neer dat voor het jaar 2018
alleen “catch and release-visserij’ is toegestaan wat wil zeggen dat gevangen zeebaars te
allen tijde in zee moet worden teruggezet. In deze periode is het verboden om zeebaars aan
boord te houden of aan te landen.

Registratie
Op grond van deze regeling is degene die recreatief gebruik maakt van staand
want gehouden bij gebruik van een degelijk net melding te maken van
bruinvissen die met dat net zijn gevangen. Gemeenten waarin de visserij
ingevolge deze regeling mag plaatsvinden zijn bereid gevonden deze
meldingen te registreren, zodat deze voor beleids-en onderzoeksdoeleinden
kunnen worden gebruikt.


