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Mevrouw de minister,
Op 6 december 2021 ontving de Minaraad de adviesvraag over het voorontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13
maart 2015 houdende een verbod op het gebruik van warrelnetten en kieuwnetten in de Vlaamse
strandzone ter bescherming van zeezoogdieren.
Dit voorontwerp stelt beperkte wijzigingen voor aan de bestaande regelgeving. De definitie van
warrelnet en kieuwnet wordt aangepast in functie van handhaving en maximaal gelijk gesteld met het
voorstel op federaal niveau betreffende de beperking in het gebruik van netten. De doelstelling is om
de bestaande regelgeving inzake de warrelnetten beter handhaafbaar te maken en zo het risico op
vangst en doding van de bruinvis en andere zeezoogdieren verder beperken.
De Minaraad stond in 2014 achter de opmaak van de oorspronkelijke regelgeving, en vroeg voldoende
aandacht voor de handhaving ervan (advies 2014|37). De Raad apprecieert dat de gevraagde
handhaving is gerealiseerd én vooral dat tekortkomingen die daarbij worden vastgesteld, worden
geremedieerd.
De Raad ondersteunt dan ook de doelstelling van de voorliggend voorstel om deze wetgeving beter
handhaafbaar te maken. De Raad meent dat dit een noodzakelijk gevolg is van de verplichtingen die
voortvloeien uit de bescherming van de Bruinvis onder de Habitatrichtlijn. De Raad heeft aldus geen
opmerkingen over de concrete tekst en steunt het voorliggende voorstel, maar vraagt wel om
voldoende aandacht te hebben voor de handhaving, onder andere door opleidingen en goede
afspraken tussen de verschillende instanties.
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