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Ik wil graag innoveren maar 
weet niet wat wel en niet 
mag en waar ik moet zijn 

Er moet zo selectief 
mogelijk worden gevist 

Wij willen innovatie 
bevordenen, maar daar is 

wel ontheffing & onderzoek 
voor nodig 
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Literatuuronderzoek Wet- en regelgeving  
Beheersplannen voor garnalenvisserij 

Stakeholderanalyse 
 

Mensen die te maken hebben met netinnovaties 
Mensen die invloed hebben op garnalenvisserijbeleid 
 

Interviews 
 

Op bezoek 
Via de telefoon 
 
 



mogelijkheden
garnalenvisserijbeleid zelf om 
selectievere netten te testen welk traject
nodig

operationeel gebruik
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EU 

Nationaal 

Internationale 
Beheersplannen en maatregelen 

Nationale 
Beheersplannen en maatregelen 

Technische Maatregelen 

North Sea Act 

Nationale Visserijwet 

N2000 - NB wet vergunning 



Past de innovatie 
binnen het huidige  
nationale beleid?  

Ja Nee 

Vraag een ontheffing  
visserijwet 

Technisch Vislocatie 

Vergunning nodig voor 
testen binnen N2000 
gebied 

Past de innovatie 
binnen EU beleid   Ja 

Nee  ‘ingewikkelde procedure’ 

Experimenteren onder wetenschappelijke begeleiding 

Geen ontheffing,  
vergunning nodig 

? 







Past de innovatie 
binnen het huidige  
nationale beleid?  

Past de innovatie 
binnen EU beleid   

Nee  ‘ingewikkelde procedure’ 

Ja 

Is er sprake van aantoonbare 
verbeterde selectiviteit tov het 
huidige net ? 
Is het net aantoonbaar even 
selectief en rendabeler? 

Nee  

Ja 

? 



Past de innovatie 
binnen EU beleid   

Is er sprake van aantoonbare 
verbeterde selectiviteit tov het 
huidige net ? 
En is het aantoonbaar dat er 
vermindering is van negatieve 
effecten op natuur tov het huidige 
net ? 

Nee  

EU Visserij Comité 

EU Commissie 
(DG Mare) 

alle EU Lidstaten 
(technische experts) 

EU Visserij Commissie bindend advies EU Parlement 

EU Raad 
 (Visserij ministers) 

Commissie-
verordening 

Aangepaste verordening Visserijwet door Regelingen 
Zeevisserij (RVO) 

Staatscourant 

Ja 

Nee  ? 
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