
 
 
 
 
Aan de Ministers van LNV, I&W en EZK 
via e-mail 
 

Amsterdam, 26 februari 2021 
 
 
Geachte minister Schouten, minister Van Nieuwenhuizen en minister Van ‘t Wout, 
 
Deze week voeren onze collega’s van Greenpeace Verenigd Koninkrijk (UK) actie om te 
voorkomen dat Britse vissers in beschermde zeegebieden vissen. Net als afgelopen 
september hebben ze hiervoor natuurstenen afgezonken, waardoor vissen in dit gebied met 
sleepnetten moeilijk wordt gemaakt.  
 
Middels deze brief willen wij u hiervan op de hoogte brengen, uiteenzetten welke positie 
Greenpeace Nederland inneemt en aangeven dat deze actie volkomen veilig is. Zoals ook 
alle acties van Greenpeace wereldwijd al decennialang veilig zijn.  
 
Achtergrondinformatie bij actie van Greenpeace UK 
Het is Greenpeace UK te doen om de daadwerkelijke bescherming van de biodiversiteit en 
natuur in (het Britse deel van) de Noordzee. Op dit moment is daar op papier ongeveer 25% 
van de zeegebieden beschermd. Uit een analyse van de gegevens van Global Fishing 
Watch (GFW) is gebleken dat het slepen van zwaar vistuig over de bodem, de meest 
destructieve vorm van visserij, in 71 van de 73 (97%) van de beschermde mariene zones in 
het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt1. Een enorme klap voor vitale ecosystemen en soorten, 
waaronder bruinvissen en dolfijnen. Ondanks herhaaldelijke verzoeken aan- en gesprekken 
met de Britse regering wordt hier niks aan gedaan. 
 
Het rapport van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en 
Ecosysteemdiensten (IPBES)2 maakte recent duidelijk dat er een immens biodiversiteit 
probleem is. Een miljoen soorten op aarde worden bedreigd door ontbossing, 
klimaatverandering, overbevissing en ander menselijk handelen. Die biodiversiteit en onze 
ecosystemen hebben we nodig voor voedsel, schone lucht en om weerbaar te zijn tegen 
klimaatverandering. Daarnaast waarschuwen virologen3 al jaren dat virussen, zoals 
COVID-19, vaker voor zullen komen als we onze ecosystemen verzwakken.  
 
 
 
 

1https://www.thetimes.co.uk/article/trawlers-damaging-almost-all-britains-protected-sea-zones-wwmn
mzzh7 
2 IPBES. (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Available: 
https://ipbes.net/global-assessment. 
3 UN Environment Programme . (2020). actors that are increasing zoonosis emergence. Available: 
https://twitter.com/UNEP/status/1245321512405684225?s=20.  



 
 
Greenpeace UK plaatst de stenen in het beschermde zeegebied zeegebied van Brighton4 
in het Engelse kanaal. Hiermee wil Greenpeace UK dit Natura 2000 gebied in het Engelse 
gedeelte van de Noordzee beter laten beschermen.  
 
De actie is uitgevoerd in een klein gebied van 50 bij 50 meter. De autoriteiten hebben de 
exacte coördinaten ontvangen en zijn daarmee geïnformeerd over de exacte locatie van de 
stenen, zodat de actie volkomen veilig is. Vissers kunnen met hun navigatie apparatuur deze 
coördinaten vermijden. Hierdoor wordt het gebied effectief beschermd en ontstaan er geen 
onveilige situaties. Daarnaast hoorden zwerfkeien van nature in de Noordzee5. In andere 
landen leggen regeringen zelf stenen op de bodem van de zee om gebieden te beschermen, 
het is al met al een vrij gebruikelijke methode6.  
 
Tot slot blijkt uit de eerder genoemde gegevens van Global Fishing Watch (GFW) dat er in 
dit gebied nauwelijks door Nederlandse vissers wordt gevist. In 2019 visten daar slechts 
twee Nederlandse boten, en hun activiteiten maakten slechts 0,17% van het totale aantal 
uren dat daar in dat jaar werd gevist. De actie is niet gericht op de Nederlandse vissers. 
 
Eerdere acties ook veilig  
De bestuursrechter, civiele rechter en het OM hebben allen na eerdere acties geconcludeerd 
dat er geen regels overtreden zijn en er geen onveilige situatie ontstaan is. 
In 2011 voerde Greenpeace Nederland een soortgelijke actie uit bij de Klaverbank door 27 
stenen en een aantal houten zeepaarden op de bodem van natuurgebied af te zinken. De 
toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu legde Greenpeace Nederland daarop 
een dwangsom op. De Raad van State oordeelde dat de staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu dit nooit had mogen doen en gaf Greenpeace Nederland gelijk7.  
Greenpeace Nederland legde ook in 2015 stenen op de bodem van de Nederlandse 
Noordzee. Die zaak is uiteindelijk voor de rechter gekomen na klachten van vissers. Ook 
toen is Greenpeace Nederland door de rechter in het gelijk gesteld89 en was de veiligheid 
van de vissers niet in het geding. Dit werd vorig jaar wederom door het Openbaar Ministerie 
bevestigd in reactie op de aangifte van VisNed op de actie door Greenpeace UK bij de 
Doggersbank10. Het is dus zeker niet verboden, niet illegaal en ook niet gevaarlijk. 
 

4 https://jncc.gov.uk/our-work/offshore-brighton-mpa/ 
5https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/greenpeace-die-stenen-in-de-noordzee-dumpt-het-is-niet-
zo-misplaatst-als-je-misschien-denkt~b7a0a25f/ 
6 alberto serrano, cristina rodríguez-cabello, francisco sanchez, francisco velasco,ignacio olaso and 
antonio punzo’n. (2010). Effects of anti-trawling artificial reefs on ecological indicators of inner shelf sh 
and invertebrate communities in the CantabrianSea (southern Bay of Biscay). Available: 
https://www.researchgate.net/publication/231915703_Effects_of_anti-trawling_artificial_reefs_on_ecol
ogical_in 
dicators_of_inner_shelf_fish_and_invertebrate_communities_in_the_Cantabrian_Sea_southern_Ba.  
7 Nos. (2014). Onterechte dwangsom Greenpeace. Available: 
https://nos.nl/artikel/659483-onterechte-dwangsom-greenpeace.html. 
8 Rechtbank Amsterdam. (2015). Zoekresultaat - inzien documentECLI:NL:RBAMS:2015:4207. 
Available: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:4207.  
9 Het Parool. (2015). Vissers verliezen zaak om keien Greenpeace. Available: 
https://www.parool.nl/nieuws/vissers-verliezen-zaak-om-keien-greenpeace~b65bca43/. 
10 https://www.visned.nl/algemeen/stenen-dumpen-greenpeace-leidt-niet-tot-vervolging 



 
 
 
Positie Greenpeace Nederland 
Na jarenlang actievoeren en onderhandelen is het in Nederland gelukt een 
Noordzeeakkoord te sluiten waarmee de belangen van alle partijen worden gediend. In 
Nederland zijn en blijven wij vanzelfsprekend geheel gecommitteerd aan het 
Noordzeeakkoord en ligt het niet voor de hand actie te gaan voeren. In het Verenigd 
Koninkrijk is de situatie echter anders en is actievoeren nog hard nodig.  
Actievoeren is een grondrecht en heeft effect.  
 
 
Met deze brief hoop ik toe te hebben gelicht dat het Greenpeace te doen is om de meest 
urgente milieuproblemen van onze tijd op te lossen, waarbij we altijd veilig te werk gaan. 
Wat wetenschappelijk gezien nodig is, is daarbij onze leidraad. Dat doen we altijd met oog 
voor de belangen alle betrokkenen. Daarom hebben we naast de vissers gestaan in hun 
pleidooi voor een transitiefonds. En ook de komende jaren blijven we ons inzetten voor een 
goede balans tussen de belangen van alle leden uit het Noordzeeoverleg.  
 
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat uiteraard graag via Wouter Lemm, 
wouterlemm@greenpeace.org en 0654943829.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Andy Palmen 
Directeur a.i. Greenpeace Nederland 
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