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VisNed-initiatief voor bijeenkomst over pulsvisserij in Europees
Parlement succesvol
De komende weken wordt in het Europese parlement gesproken over de
nieuwe verordening technische maatregelen. Er liggen maar liefst zevenhonderd (!) amendementen voor, die samengebald moeten worden tot een werkbaar pakket aan wijzigingsvoorstellen waarmee het EP de onderhandelingen
met de Europese Raad en de Europese Commissie (de zogenaamde triloog)
zal ingaan. Er zijn tussen die zevenhonderd nogal wat amendementen ingediend die niet positief zouden uitpakken voor pulsvisserij. Dat komt niet als
een verrassing. Voor puls geldt bij heel velen ”onbekend maakt onbemind”.
Daar moet verandering in komen. En snel.
Daarom heeft VisNed het initiatief genomen voor een informatiebijeenkomst in het Europees
parlement over pulsvisserij. De bijeenkomst werd georganiseerd door een zogenaamde ‘intergroup’ waarin parlementariërs van verschillende politieke partijen met elkaar over onderwerpen
van gedachten wisselen. Het team van Peter van Dalen verzorgde een ruimte en bood gastvrijheid. Samen met Ricardo Serrao Santos uit Portugal, die twee weken gelden ook de EMKdelegatie ontving, was hij gastheer. Er werden wetenschappelijke presentaties gegeven over de
ontwikkeling van pulsvisserij en het daaraan verbonden onderzoek. Ook werd vanuit het beleid
toegelicht hoe er tegen deze innovatieve visserij wordt aangekeken. Uiteraard kregen de kritische NGO’s ook een podium om hun mening over het voetlicht te brengen.
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Er was brede belangstelling van Europarlementariërs en van hun medewerkers. We hadden ervoor gekozen om niet vanuit VisNed zelf een eigen presentatie te geven, maar te reageren op
wat naar voren werd gebracht. Bijvoorbeeld op het argument dat het tuig niet duurzaam zou
zijn, omdat het niet aan de MSC-criteria voldeed. Dat kon Pim Visser prima uitleggen. Johan
Baaij, die ook aanwezig was, had vanuit het Innovatiecentrum Zuid-West twee model netjes
van een boomkor- en een pulstuig opgesteld, wat zeer verduidelijkend werkte.
Zoals gemeld zal pulsvisserij de komende periode in de vergaderkamers van het Europees parlement nog veelvuldig aan de orde komen. Door deze bijeenkomst weten ze in elk geval waar
het over gaat. Onze opdracht is om het nu aangestoken vuurtje brandend te houden. En dat
zullen we zeker doen! Daar is het dossier puls visserij veel te belangrijk voor.

VisNed naar Raad van State over gebiedssluitingen
Ook vissers zijn voor bescherming van natuur. Laat daar geen misverstand
over bestaan. Maar dan moet dat wel doelmatig zijn. We hebben daarbij drie
simpele vragen:
Wat beschermen we?
Waarom is dat nodig?
Hoe werkt dat beschermen in de praktijk?
Op die drie vragen komt – waar het om sluiting van gebieden gaat - noch uit
Duitsland, noch uit Nederland een voor ons acceptabel antwoord. Het beschermen van gebieden in de Noordzee door ze te sluiten voor visserij neemt
een enorme vlucht. Maar in hoeverre zijn deze gebiedssluitingen onderbouwd? Er zijn over nut en noodzaak van sluitingen voor natuurbescherming
wel heel veel meningen, maar weinig daarvan zijn goed onderbouwd.
Het sluiten van gebieden gaat natuurlijk niet zomaar. Daarvoor moeten procedures worden gevolgd. Alle landen rondom de Noordzee zijn betrokken bij het opstellen van een gezamenlijk
plan waarin de visserijbeperkende maatregelen zijn opgeschreven. Over dat plan moet de
Noordzee Adviesraad (NSAC) dan advies geven. Daar is de afgelopen maand veel over gesproken. In Bonn over de Duitse plannen in de Sylt. In Den Haag over Centrale Oestergronden, het
Friese Front en de Klaverbank. Komende week ontvouwen de Denen hun plannen. Pim Visser
vertegenwoordigt de visserijsector in die gesprekken.
Dat wij onoverkomelijke bezwaren hebben tegen de plannen voor sluitingen op de Centrale
Oestergronden en het Friese Front is bekend. Daar komt nu bij dat in de afgelopen jaren de visserij vanuit Duitsland en België (op Noorse Kreeft) in dit gebied enorm is toegenomen. Die visserijgegevens waren in de beschermingsplannen van de overheid nog niet goed verwerkt. Dat
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moet allemaal door EZ worden aangevuld. We zijn hier in een soort van loopgravenoorlog terecht gekomen. Vanuit de visserij hebben we voorstellen gedaan die werkbaar en uitvoerbaar
zijn. De NGO’s vragen om totale sluiting. De overheid is daar ergens tussenin gaan zitten. Voor
ons onwerkbaar en niet acceptabel. Wij kunnen niet anders dan ons tot het uiterste tegen deze
plannen verzetten en zullen dat ook doen. Bijvoorbeeld door een procedure bij de Raad van
State te voeren. Die dient op 27 juli en waar we dit najaar uitspraak van verwachten.
En dat terwijl het aan ons niet heeft gelegen. Men wil wat ons betreft te veel in een keer en is
niet bereid om te kiezen voor een stapsgewijze aanpak zoals wij voorstellen. Dat is jammer,
want dan was er wél draagvlak bij visserij geweest. Het is teleurstellend om te zien dat onze
uitgestoken hand niet kan worden aanvaard. De overheid laat hier een unieke kans lopen voor
een gedragen systeem van gebiedsbescherming. Samen met onze buitenlandse collega’s zullen
wij onze visie, een stapsgewijze aanpak met feiten onderbouwd, alsnog onderdeel laten uitmaken van het advies van de Noordzee AC.

Spanning tussen Industrie en NGO’s
Tijdens de vergadering van het Uitvoerend Comité van de Noordzee-Adviesraad (NSAC) in Parijs, konden de vertegenwoordigers uit de Industrie (aanvoer en handel) niet tot overeenstemming komen met de NGO’s over een gezamenlijk advies over het Noordzee-managementplan. Want ondanks diverse
pogingen om een gezamenlijke tekst op te stellen die voor sector en NGO’s
acceptabel zou zijn, lukte het niet de NGO’s in beweging te krijgen en moet
er bij de bepaling over het beheer van de stocks een minderheidsstandpunt
van de NGO’s verwoord worden.
Het lijkt er op dat een unaniem advies een uitzondering wordt. De NGO’s zijn helemaal gefocust
op invulling van MSY in uiterlijk 2020 en willen daarvan geen millimeter wijken. Dat bleek tijdens de discussie over het NSAC-advies Noordzeeplan waarin de Industrie een bepaling wil opnemen dat er in uitzonderlijke gevallen om sociaaleconomische motieven afgeweken moet kunnen worden van de richtlijn in het plan, onder de conditie dat die afwijking er niet toe mag leiden dat het bestand afneemt.
Als voorbeeld wordt de schol rond 2006 – 2008 genoemd waarbij achteraf vastgesteld is dat de
situatie niet zo dramatisch was als aanvankelijk door de wetenschap aangegeven (100.000 ton
schol was verdwenen en later weer “teruggevonden”) maar de vloot werd daardoor wel geconfronteerd met ongehoord zware kortingen in de TAC wat de sector enorm veel schade heeft opgeleverd.
In de vergadering is eveneens een voorstel besproken waarin een procedure voor het uitbrengen van een advies werd vastgelegd. Ook hierover is pittig gediscussieerd. Uiteindelijk werd besloten dat een meerderheidsstandpunt dé mening en dus het advies van de NSAC is en dat
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eventueel de bepaling opgenomen wordt dat een minderheid die mening/advies niet kan onderschrijven. De NGO’s wilden in voortkomende gevallen dat dan een meerderheidsstandpunt en
minderheidsstandpunt verwoord zou worden.
Wel positief nieuws over de EG-controleverordening
In het Uitvoerend Comité gaf de Europese Commissie een presentatie over de EGControleverordening. Deze is ruim 6 jaar van kracht. Volgens de Commissie zijn de lidstaten
overwegend positief en wordt melding gemaakt van een verbetering in de naleving van de bepalingen van het Europese Visserijbeleid, een verbetering op het gebied van het Level Playing
Field, een verbetering in de registratie van de vangstinformatie en een toename in de samenwerking tussen de lidstaten. Er zijn ook nog verbeterpunten zoals een beter toezicht en de
vangstregistratie van de vloten van kleine vaartuigen en een betere afstemming wat betreft het
puntensysteem.
Vanuit de vergadering werd aangegeven dat er een heel rooskleurig beeld geschetst wordt
maar dat de vissermannen op zee veel bepalingen uit de Controleverordening als heel belastend
met een enorme administratieve rompslomp terwijl de focus op de verkeerde zaken wordt gelegd. De NSAC zal dan ook gebruik maken van de mogelijkheid om een document hierover uit
te brengen.

De contouren van Brexit voor visserij worden zorgelijker
Op 29 maart 2019 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de EU. Als er
dan geen overeenkomst is, zijn de Britse wateren feitelijk verboden gebied
voor Nederlandse vissers. Deze week was de Britse equivalent van Prinsjesdag. In de troonrede vertelde de Engelse koningin over het plan om een visserijwet te maken waarmee ze volledig breekt met het Europese visserijbeleid. Er zal dus een nieuw verdrag moeten komen waarin de toegang tot het
water en de verdeling van het quotum wordt geregeld.
Behalve zwarte scenario’s die tot draconische maatregelen als sluiting van Brit water leiden, zijn
er zijn drie specifieke aspecten die aandacht vragen:
1.

de situatie rond het ruilen van quota; zowel het VK als Nederland hebben groot belang
bij ruilen tussen PO’s. Zal dit zo blijven?

2.

de gang van zaken rondom de vlag schepen. Worden er meer economische eisen gesteld? Wat betekent dat voor aanvoer in Nederland?

3.

de aanpak van douanerechten. Is de vangst uit het VK onderhevig aan importheffingen?
Dat kan heel verkeerd uitpakken, dat heeft de situatie rond schepen onder Noorse vlag
geleerd.
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De inzet van VisNed is nu vooral gericht op het leveren van gegevens en aandacht vragen waar
we maar kunnen. Zo spraken we erover op de Delta Zuid vergadering en op een bijeenkomst in
Wieringen. Op vrijdag 30 juni spreekt Pim Visser samen met Tweede kamerlid Elbert Dijkgraaf
op een SGP-bijeenkomst op Urk over het onderwerp. Verder brengen we onze positie waar we
maar kunnen onder de aandacht in Brussel en Den Haag.
En VisNed is heel actief als deelnemer in de EUFA, de Europese visserijalliantie over Brexit,
waarin negen landen vergaderden onder het bezielende voorzitterschap van Gerard van
Balsfoort. Vanuit de kottervisserij was Pim Visser aanwezig. Er zijn recentelijke studies over juridische en economische aspecten besproken en met de Europese Commissie is overlegd over de
veranderende verhoudingen tussen EU, Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.
In de komende periode zal VisNed achter de schermen veel contacten moeten onderhouden,
met name in Brussel en Den Haag. Want de situatie is na de Britse verkiezingen en de Queens
speech radicaal veranderd. En het wordt er niet duidelijker op, want aan Britse kant, zowel bij
industrie als in de regering worden de figuurlijke fileermessen gelsepen.

Brief Staatssecretaris aan Tweede Kamer weinig ambitieus
In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Martijn van Dam de
stand van zaken weer over een aantal actuele onderwerpen. De staatssecretaris gaat daarbij achtereenvolgens in op de aanlandplicht, de Verordening
Technische Maatregelen, pulsvisserij, visserijmaatregelen in beschermde gebieden, handelsnormen en de afsluiting van het Europees Visserijfonds
(EVF). Om eerlijk te zijn, getuigt de brief niet van een hoog ambitieniveau.
Het idee overheerst van kennis nemen van, het gelaten volgen van processen
en weinig mogelijkheden meer zien van het beïnvloeden van die processen.
Op alle in de brief genoemde onderdelen is het team van VisNed heel actief waarbij het wel
onze ambitie is on elke mogelijkheid, hoe klein ook, aan te grijpen om zaken in positieve zin om
te buigen. Voor de pulsvisserij zien wij dankzij deze inspanningen bijvoorbeeld in het Europees
Parlement een positiever beeld over puls dan bijvoorbeeld een half jaar geleden. In het kader
van Natuurbescherming in buitenlandse wateren werken we, waar mogelijk, volop samen met
buitenlandse collega’s. Wij blijven aan de hand van verzamelde data het belang van deze gebieden voor de Nederlandse kottervloot onder de aandacht brengen met als doel zoveel mogelijk
beperkingen tegen te gaan.
Een aantal citaten uit de brief:
Over de aanlandplicht zei Van Dam: 'Ik ben met de sector in gesprek over een verdere intensivering van de inzet op de verbetering van selectiviteit en overleving. Een deel van deze verbetering zal voor 2019 moeten worden bereikt, maar ook de periode daarna zal er een opgave
blijven. Ik zal mij ervoor inzetten om hiervoor zoveel mogelijk ruimte te bieden.'
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Ook gaf Van Dam een voorspelling over het proces rondom Technische Maatregelen: 'In de
komende maanden zal het Europees Parlement (EP) zijn positie vaststellen ten aanzien van de
verordening Technische Maatregelen, waarna de trilogen van het EP, de Raad en de Europese
Commissie van start kunnen gaan. Vanwege de complexiteit van het dossier verwacht ik dat
deze trilogen dit jaar niet zullen worden afgerond en de onderhandelingen zullen doorlopen tot
in 2018.'
Over de problemen met de Pulsvisserij zei Van Dam: 'Hoewel op de korte termijn er niets aan
de situatie verandert, hoop ik binnen deze (zeer) beperkte speelruimte de discussie te beïnvloeden richting een positievere uitkomst voor pulsvisserij. Als dat niet lukt is het zaak om in de regionale groepen tot een compromis te komen. Met uitgesproken tegenstanders van pulsvisserij
in de regionale groep voor de Noordzee (Frankrijk en Denemarken), wordt het bereiken van een
unaniem voorstel voor pulsvisserij niet makkelijk, maar het is zeker niet onmogelijk. Op korte
termijn verandert er voor de Nederlandse pulsvissers niets. Wel is het zo dat van de huidige 84
pulstoestemmingen er 62 gekoppeld zijn aan het uitvoeren van onderzoek naar de effecten van
de pulsvisserij. Het huidige onderzoek zal in 2019/2020 worden afgerond.'
En tot slot ging hij ook in op Visserijmaatregelen in beschermde gebieden: 'Er lopen verschillende trajecten voor het nemen van visserijbeperkende maatregelen in de buurlanden:
België: begin dit jaar is een Gezamenlijke Aanbeveling voor beschermende maatregelen in de
Vlaamse Banken ingediend.
Duitsland: de informele procedure om te komen tot beschermde gebieden in de Duitse EEZ (het
Sylt Outer Reef, Borkumse Stenen en de Doggersbank) loopt. Nederland is hierbij betrokken.
Verenigd Koninkrijk: er lopen momenteel verschillende procedures waarvan enkele belangrijk
zijn voor de Nederlandse visserij, in het bijzonder op de Zuidelijke Noordzee, zoals Haisborough
Hammond and Winterton. De voorstellen voor maatregelen in deze gebieden worden dan ook
nadrukkelijk gevolgd en getoetst op de ecologische meerwaarde en de impact op de Nederlandse visserij.'
De brief van de staatssecretaris is hier te downloaden.

VisNed wordt lid van VNO-NCW
VNO-NCW is dé spreekbuis in Nederland waar het gaat om het behartigen
van de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. Tegelijkertijd is het een
feit dat het overgrote deel van het Visserijbeleid in Brussel bepaald wordt.
VNO-NCW is een lobbyorganisatie namens ondernemers. Bijna alle branches zijn aangesloten,
van grote multinationals tot kleine ondernemingen. VNO-NCW lobbyt in Den Haag en in Brussel.
Aandachtsgebieden zijn: fiscaliteit, regeldruk, terugtrekkende overheid, ruimtelijke ordening,
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N2000, sociaal via SER, bijv. nieuwe Arbo-wetgeving en VNO-NCW is partner in het Energieakkoord. Recent is daar het heel belangrijke Brexit-dossier bijgekomen.
Tot 6 jaar geleden was de Nederlandse aanvoersector via het Productschap Vis en de Stichting
van de Nederlandse Visserij lid van VNO-NCW. Daarna is de trawlersector via de Redersvereniging lid geworden, maar de kottersector niet.
Het VNO-NCW-lidmaatschap is voor VisNed van belang om:


aansluiting te hebben bij de RVZ;



visserij als sector goed vertegenwoordigd te krijgen;



mee te doen in de Brexit lobby;



gebruik te maken van fiscale expertise en deuren open te krijgen bij financieringen;



inbreng te hebben in het Energieakkoord en de transitie van de Noordzee naar groot
windpark etc;



de Brusselse link naar andere Directoraten dan Mare (Visserij).

De kottersector dient volgens VisNed elke mogelijkheid te benutten om de positie van de kottervisserij in o.a. de belangrijke Brexit-discussie goed naar voren te brengen. Vandaar dat VisNed
voor het lidmaatschap heeft gekozen. Overigens heeft VisNed geprobeerd dit lidmaatschap als
totale kottersector aan te gaan, maar de Ned. Vissersbond wilde hierin niet meegaan.

Uitbreiding registratie aanlandplicht 2017
In het kader van de aanlandplicht volgt hieronder nog een keer het overzicht
van de vissoorten die bij gebruik van verschillende vistuigen onder de aanlandplicht vallen. Bij de registratie van discards zijn met ingang van 15 juni
door de NVWA aanvullende bepalingen afgekondigd. Deze zijn verwerkt in
update 3.3 van het E-logboek.
Aanlandplicht 2017:
Boomkor/puls 80 – 119 mm: tong, schelvis, Noorse kreeft
Boomkor/puls 120 mm+: tong, schol, kabeljauw, wijting, schelvis, Noorse kreeft
Bij boomkor gebruik Belgisch paneel: wel ondermaatse tong registreren, hoeft niet te worden
aangeland.
Twinrig/fly shoot 80 – 99 mm: tong, schelvis, Noorse kreeft;
Twinrig/fly shoot 100 mm+: schol, kabeljauw, wijting schelvis, Noorse kreeft
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Ondermaatse vis die onder de aanlandplicht valt moet aan boord gehouden worden en onder
BMS geregistreerd worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor tong wanneer met maaswijdte 80 – 99
mm wordt gevist en niet met Belgisch paneel. En ook voor schol als met boomkor > 120 mm
wordt gevist of met twinrig/ fly shoot > 100 mm.
Registratie discards: Voor alle soorten die onder de aanlandplicht vallen zijn zogenaamde
top-ups gereserveerd. De discards die geregistreerd/aangeland moeten worden, worden afgeboekt van deze top-ups en dus niet van het eigen contingent of quotum. Voor tong is hiervoor
7,2 % bovenop het quotum beschikbaar, deze hoeveelheid wordt beheerd door RVO. Het blijft
van groot belang dat discards wordt geregistreerd, ook van soorten die niet onder de aanlandplicht vallen, zoals in de 80 mm-visserijen: schol, schar, tarbot, griet, rog etc.
Nu wordt verplicht om ook de reden van het discarden aan te geven. In dit verband onderscheiden we de volgende redenen:


Vrijstelling de minimus-vrijstelling



Verboden soort



Uitzondering hoge overleving



Verminkte vis



Valt niet onder aanlandplicht



Andere reden, bijvoorbeeld geen quotum.

Onder de vrijstelling de minimus vallen de tong (wanneer met het Belgisch paneel gevist wordt)
en Noorse kreeft.
Een soort die (nog) niet onder de aanlandplicht valt is bijvoorbeeld schol in de 80 mm visserijen
(boomkor en twinrig/fly shoot) maar ook ongequoteerde soorten zoals schar, bot, poon, zeebaars.
De soorten tarbot, griet en rog die, in verband met de PO-bepalingen gediscard moeten worden, dienen geregistreerd te worden onder de noemer: andere reden. Indien mogelijk noteer
daarbij: geen quotum beschikbaar. Op deze manier worden choke-species duidelijk in kaart gebracht. Indien er nog vragen zijn kan contact opgenomen worden met het secretariaat van VisNed: email: info@visned.nl of telefonisch: 0527 - 684141
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VisNed: ‘hakken uit het zand’ bij discussie over windenergie op
zee
Van oudsher kent de Noordzee drie functies: handeldrijven, vissen en oorlog
voeren. Dat gaat in rap tempo veranderen. De belangrijkste functie van de
Noordzee wordt die van energiecentrale. Dat is de onvermijdelijke realiteit!
Daar moeten we als visserij op inspelen. Om te beginnen als gesprekspartner. De ‘hakken in het zand’ mentaliteit moet dus over boord.
Al die windparken nemen veel ruimte in. Er komen grote molens die wel drie kilometer uit elkaar komen te staan. VisNed moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de visgronden voor de vloot beschikbaar blijven. Ook willen wij voorkomen dat visserij als sluitpost wordt
weggedrukt. Wij zijn van mening dat in die grote verandering van de Noordzee, actief geholpen
moet worden om de visserij te veranderen. Bij die nieuwe situatie hoort ook een visserij die
goed zijn brood kan verdienen en een belangrijke bijdrage aan de voedselvoorziening kan leveren. Duurzaam oogsten in die nieuwe situatie vergt innovatie. Dat gaat niet alleen over techniek
en beleid, maar ook een financiële faciliteit bij.
Gezien het grote belang neemt VisNed daarom deel aan veel bijeenkomsten over wind op zee.
Afgelopen weken waren dat er wel zes. Zo was Pim Visser afgelopen week aanwezig bij een 24
uur sessie die georganiseerd werd vanuit de ”Topsector Energie”. Daar werd de veranderende
situatie op de Noordzee benaderd vanuit natuur, olie en gas, wind en visserij. Op een manier
die zoekt naar een gezamenlijke aanpak.
Het blijkt lastig om samen te zoeken naar de juiste werkwijze. Bovendien verloopt aansturing
vanuit ambtelijke processen anders dan in het bedrijfsleven. En dat wil nog weleens ”schuren”.
Maar VisNed wil nadrukkelijk partner zijn in het proces. En hakken in het zand zijn dan niet de
meest handige benadering.

Visserij betrokken bij bestrijden olieramp op Waddenzee
Olieverontreinigingen of verloren containers met gevaarlijke lading vormen
een grote bedreiging voor de visserij. Daarom betrekt Rijkswaterstaat de vissers in het kader van het programma Veiligheid Bieden, Veiligheid Krijgen.
Rijkswaterstaat richt zich bij olieverontreiniging op alle voorkomende belangen. Dus ook op bescherming van de visserijgronden. En bij grote olierampen is hulp van de visserij daarbij onmisbaar. Rijkswaterstaat gaat deze aanpak verder uitwerken in het kader van het programma Veiligheid Bieden, Veiligheid Krijgen waarbij de oliebestrijding in de Waddenzee verder verbeterd
wordt.
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Daartoe organiseren ze een oefening. Maar bij deze oefening zijn de vissers nog niet betrokken,
omdat op dit moment nog geen afspraken zijn gemaakt over de rol die visserij bij een grote
olieramp kan spelen en zaken als veiligheid van betrokkenen, omgang met gevaarlijke stoffen,
wet- en regelgeving, et cetera.
Afgesproken is om eind september de samenwerking bij olierampen te bespreken, waarbij ook
NVB, PO Wieringen en andere Waddenvissers uitgenodigd zullen worden. VisNed houdt u op de
hoogte.
Meer informatie over de oefening vindt u op:
https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2017/05/samenwerking-centraal-in-grote-oefening-oliebestrijding-waddenzee.aspx

VisWad proces dreigt aan de grond te lopen
Alle ogen zijn gericht op de Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer, de
vaardige voorzitter van de stuurgroep VisWad, om het vrijwel vastgelopen
VisWad-scheepje - zodra het vlotgetrokken is - ondanks de opgelopen averij
weer op de juiste koers te krijgen. En dat zal een hele klus worden. Na de
succesvolle afronding van Vibeg rekenden wij er eigenlijk op om ook snel
stappen voorwaarts te kunnen maken met plannen voor een duurzame visserij-aanpak op de Waddenzee in VisWad. De vraag is echter of dat gaat lukken.
Patstelling
De gedachte was om de visserij-impact te verminderen door het aantal vergunningen in te perken door middel van een regeling. De Europese Commissie onderzoekt nu al een jaar of hier
geen sprake is van staatssteun. Daartoe stelt zij veel ingewikkelde vragen, die door de visserij
niet allemaal beantwoord kunnen worden. Doordat er vragen onbeantwoord blijven, kan de Europese Commissie geen oordeel geven, en omdat er geen oordeel is kan de regeling niet in
gang worden gezet. Niemand kan een zet doen. Een klassieke patstelling. Bovendien is de regeling inmiddels ingehaald door de realiteit van hoge opbrengsten die deelnemen aan een regeling niet direct aantrekkelijk maakt.
Schuttersputjes
Alle partijen zitten in hun eigen schuttersputje. Wij ook, als we eerlijk in de spiegel kijken. De
vissers willen de ruimte hebben om te vissen en zijn dus tegen gebiedssluitingen. Tegelijk is er
een NGO als gesprekspartner die eigenlijk vindt dat (garnalen)visserij en de ongestoorde Waddenzee natuur helemaal niet samen gaan. Zij willen de Waddenzee terugbrengen in haar vroegere staat (wat dat ook wezen mag). En de overheid die zwaait met een papieren afspraak die
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in steen gebeiteld lijkt. Vissers laten zich niet dwingen, die moet je overtuigen. Net als natuurbeschermers, politici en ambtenaren overigens.
Conclusie:
Het VisWad-proces zit eigenlijk zo vast als een schip op een droogvallende plaat. Maar dat kan
zo niet blijven, het schip moet weer vlot. Op een droogvallende plaat gaat het vaak vanzelf bij
het volgende tij. In dit VisWad proces zal dat niet voldoende zijn. We kijken uit naar de stuurmanskunsten van gedeputeerde Staghouwer!

Succesvol BENTHIS project onderzoek bodemberoering
Veel lof voor het vijf jaar durende BENTHIS project onder leiding van Prof.
dr. Adriaan Rijnsdorp van WMR naar de effecten van bodem beroerende visserij op de zeebodem in de Noordzee.
De opzet van Benthis is uniek: Het was Europa breed, maar toch met regionale focus die zich
voor ons richt op de Noordzee en de puls visserij. Een belangrijke pijler van het project is de
ontwikkeling van nieuwe en praktisch inzetbare methoden om de effecten van verschillende vistuigen op de zeebodem te bepalen. Deze nieuwe methoden zijn op feitelijke metingen gebaseerd en niet op inschattingen zoals in ander onderzoek.
Daarnaast wordt nu de bevissingsfrequentie meegenomen in de beoordeling. Hiervoor wordt
voor een bepaald type bodemberoerend tuig op basis van bodemmonsters het effect op een bepaald type habitat bepaald. Bovendien wordt ook de herstelsnelheid van het bodemleven vastgesteld. Door deze twee te combineren wordt het effect van de bevissing over een langere periode bij een bepaalde bevissingsfrequentie bepaald. Door hierbij ook nog de visserijverspreiding
op basis van VMS-gegevens te betrekken, kan de huidige toestand van de zeebodem ten opzichte van een denkbeeldige onbeviste situatie worden afgeleid. Het is daarmee ook mogelijk
om te bepalen hoe hoog de bevissingsfrequentie kan zijn voordat een bepaalde drempel wordt
overschreden. De huidige visserij kan hiermee dan worden vergeleken. Een andere onderzoekslijn betreft de indirecte effecten van bevissing. Het blijkt bijvoorbeeld dat visserij op schol tot
toename van de kleine organismen die voor de schol als voedsel dienen kan leiden.
Een klein puntje van kritiek: de communicatie van de resultaten was nogal mager. Maar hier
wordt aan gewerkt. Er is toegezegd dat binnenkort een vijftal animaties van een minuut online
wordt gezet, waarin de belangrijkste punten kort en bondig worden uitgelegd. In de tussentijd
zijn op de website van het project www.benthis.eu achtergrondinformatie en wetenschappelijke
publicaties te vinden. De presentaties van het symposium geven een overzicht van de uitkomsten en zijn hier te vinden: http://www.benthis.eu/en/benthis/BENTHIS-FinalSymposiumBenthic-Ecosystem-Fisheries-Impact-Studies.htm
Vanuit VisNed waren Wouter van Broekhoven en Pim Visser aanwezig. Biem van der Vis (TX 43)
en Corrie Nagel (HA 31) waren er als projectpartners. Het vijfjaarlijkse project wordt later dit
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jaar afgerond. Wat VisNed betreft is het van uitermate groot belang dat er opvolging wordt gegeven aan de bevindingen van het project, en VisNed pleit dan ook al geruime tijd vurig voor
een vervolgproject.

Meld je nu aan voor bijeenkomst overlevingsonderzoek in Yerseke
op 7 juli
Op vrijdag 7 juli vindt in Yerseke een bijeenkomst plaats waarbij de onderzoeksmethodiek van het Overlevingsproject wordt besproken en de laboratoriumfaciliteiten worden bezocht. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bij het
project betrokken partijen, voor de klankbordgroep van het project, en voor
overige geïnteresseerden. De onderzoeksmethodiek zal worden uitgelegd
door personeel van WMR, waarbij ook ruimte voor vragen zal zijn. Ook worden op deze bijeenkomst de laboratoriumfaciliteiten bezocht waar de vis na
afloop van een onderzoeksreis wordt gemonitord om de overleving te bepalen.
Datum:

vrijdag 7 juli

Locatie:

Yerseke

Tijd:

inloop vanaf 12:30 met lunch
aanvang om 13:30
afronding 16:00

In het project wordt de overleving van platvis (tong, schol, tarbot en griet) en van rog experimenteel bepaald. En er worden verbetermaatregelen uitgetest met als doel de overleving zo ver
mogelijk te verhogen. Dit kunnen technische aanpassingen zijn maar ook aanpassingen aan het
vangst- en verwerkingsproces. Inmiddels zijn drie van de negen reizen uitgevoerd, en de vis
van de derde reis zal volgende week uitgemonitord zijn. Een goede beschrijving van de onderzoeksmethodiek en de afwegingen die daarbij komen kijken is overigens gegeven in het artikel
van 4 april 2017 in Visserijnieuws.
Geïnteresseerden wordt in verband met de organisatie en beschikbare plaatsen verzocht zich uiterlijk 30 juni aan te melden bij wvanbroekhoven@visned.nl

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
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De toekomst van de Noordzee: van voedselvoorziening naar energiecentrale
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft aan de hand van een viertal scenario’s de mogelijke ontwikkelingen rond de Noordzee voor 2030 en
2050 in kaart gebracht. Op woensdag 13 juni waren het bedrijfsleven, ngo’s,
de overheid en kennisinstellingen die betrekking hebben tot de Noordzee uitgenodigd om mee te praten over deze toekomstvisie.
Er wordt volop ingezet op het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord. M.a.w.
men verwacht een grote toename in het aantal windparken op zee waardoor er steeds minder
ruimte beschikbaar is voor andere sectoren en belangen waaronder dus ook visserij.
Het Noordzee 2030 project integreert aspiraties uit de Noordzeestrategie 2030, de Beleidsanalyse Noordzeenatuur, de Routekaart Wind op Zee en Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM).
Men acht het van belang om de onzekerheden, knelpunten en mogelijkheden van het beleid in
kaart te brengen zodat mogelijke (lange-termijn) ontwikkelingen op de Noordzee en de effecten
daarvan op de ruimte en het milieu inzichtelijk gemaakt worden.

Vier scenario’s
Voor deze studie heeft PBL vier scenario’s ontwikkeld variërend van een
toekomst met een lage dynamiek in
de samenleving (weinig economische
en technologische vooruitgang) in
combinatie met een beleidsarm klimaat (huidige beleid) tot een scenario met een hoge dynamiek in combinatie met beleid dat vooral gericht is op duurzaamheid. Tijdens de workshop werden aan de
hand van kaarten een range aan ontwikkelingen van de relevante sectoren, in samenhang met
elkaar, gepresenteerd. Aanwezigen werd gevraagd of de scenario meer 1) compleet, 2) inspirerend, 3) haalbaar en 4) relevant gemaakt konden worden.
Waardevolle inbreng over visserij
Het was duidelijk dat er tot nu toe weinig expertise met betrekking tot visserij aan het project
heeft meegewerkt. Er heerst een negatief beeld, visbestanden staan er nog steeds slecht voor,
visserij kan zich wel makkelijk verplaatsen zonder economische gevolgen en de sector is niet
innovatief. Gelukkig hebben we samen met de aanwezige onderzoekers van WMR en WER
(voormalig IMARES en LEI) dit beeld bij kunnen stellen en hebben we PBL van de nodige achtergrondinformatie kunnen voorzien.
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Kortom, we kunnen dus niet bepaald zeggen dat de scenario’s inspirerend zijn voor de sector.
Daartegenover ervaart de energiesector, en met name de windenergie, deze scenario’s waarschijnlijk wel als heel inspirerend.
Forse claim vanuit energiesector
Men verwacht een steeds grotere vraag naar duurzame energie, wat geleverd kan worden door
een toename van het aantal windparken op zee. Het was duidelijk dat de energiesector een
toekomst ziet voor de Noordzee als energiecentrale. Er werd dus een behoorlijke claim op de
Noordzee gelegd, waarbij andere sectoren maar moesten wijken. Dit beeld wordt natuurlijk ook
alleen maar versterkt wanneer beleidsmakers duidelijk stellen dat energievoorziening, in tegenstelling tot visserij, van nationaal belang is. Vanuit economisch oogpunt kan dit misschien zo
zijn, maar om nu te stellen dat voedselzekerheid niet van nationaal belang is?
Hoewel 2030 en 2050 nog ver voor ons liggen, was het nuttig bij de workshop aanwezig te zijn.
We hopen dat PBL onze feedback opneemt in hun scenario’s. Op 5 september vindt er een
tweede workshop plaats waarbij meer inhoudelijk over de scenario’s en uitkomsten gediscussieerd zal worden. Ook hier zullen we aanwezig zijn en waar nodig onze inbreng leveren.

Studenten onderzoeken effect rockberms op sleeptuigen en andersom
Rockberms zijn de taluds van stenen die over kabelkruisingen worden gestort of op plaatsen waar deze niet kunnen worden ingegraven. Boskalis is
een van de bedrijven die deze rockberms plaatst in opdracht van kabel- en
leidingeigenaren met de eis dat ze bestand moeten zijn tegen het kruisen
van vistuigen en op zo’n manier dat de visserij er geen last van heeft. In opdracht van Boskalis hebben Max van der Looi en Christian Geluk, studenten
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende vistuigen op de zogeheten rockberms en andersom.
VisNed is in het proces betrokken d.m.v. interviews met vissers over de verschillende vistechnieken en vistuigen die gebruikt worden. En door de studenten in contact te brengen met het
Visserij Innovatiecentrum in Stellendam voor bruikbare schaalmodellen. Met behulp van die
schaalmodellen en een watertank zijn verschillende soorten rockberms en tuigen onderzocht.
Hier zijn interessante resultaten uitgekomen die een houvast bieden bij het aanleggen van toekomstige rockberms, hoewel verder onderzoek waarschijnlijk nog zal plaatsvinden. Boskalis wil
graag in contact blijven met de visserij en VisNed blijft de ontwikkelingen uiteraard met interesse volgen.
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PAP-regeling schol
De PAP-commissie schol volgt de aanvoer en marktontwikkelingen van schol
in Nederland en de landen rond de Noordzee. De aanvoer van de afgelopen
periode zag er, in vergelijk met dezelfde periode vorig jaar, als volgt uit:
Aanvoer en prijsvorming schol in Nederland
2016
weeknr.

Aanvoer

2017

Gemiddelde prijs

Aanvoer

Gemiddelde prijs

18

550 ton

€ 1,74

922 ton

€ 1,82

19

806 ton

€ 1,70

993 ton

€ 1,86

20

712 ton

€ 1,85

947 ton

€ 1,72

21

979 ton

€ 1,78

733 ton

€ 1,74

22

1.156 ton

€ 1,72

1.129 ton

€ 1,68

23

1.084 ton

€ 1,61

838 ton

€ 1,11

24

1.301 ton

€ 1,56

1.231 ton

€ 1,74

Besloten is de huidige regeling van 110 % te continueren waardoor de regeling voor de 4-weekse
periode, die afgelopen maandag 19 juni is ingegaan en geldt voor de weken 25 t/m 28, er als
volgt uitziet:




Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 500 ton mag in de 4-weekse periode week
25 t/m 28 maximaal 110 ton schol aanvoeren,
Een vaartuig met een basiscontingent schol van 500 tot 1.000 ton mag in de 4-weekse
periode week 25 t/m 28 maximaal 127 ton schol aanvoeren,
Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 1.000 ton mag in de 4-weekse
periode week 25 t/m 28 maximaal 143 ton schol aanvoeren.

De regeling 2017 kent 2 aanvullende bepalingen om de flexibiliteit te vergroten.
Een vaartuig dat een deel van het jaar gericht op schol vist (bijvoorbeeld een pulser die omschakelt naar scholvisserij) wordt gedurende maximaal 16 weken (4 perioden van 4 weken) ingedeeld in de naastliggende hogere categorie. Een contingenthouder tot 500 ton in de categorie 500 – 1.000 ton; een contingenthouder 500 – 1.000 ton in de categorie > 1.000 ton.
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Ook wordt het een vaartuig toegestaan om de aanvoerregeling van drie 4-weekse perioden samen te voegen tot een kwartaal-contingent. De visser mag zelf bepalen wanneer hij deze periode invult. In deze periode mag per week niet meer aangevoerd worden 40 ton. Opgave of hier
gebruik van gemaakt wordt en welke periode dient het lid door te geven aan de PO.
Vaartuigen die gebruik willen maken van één van bovenstaande bepalingen dienen dit vooraf
aan de PO te melden. Bovenstaande regelingen gelden ook voor de visserij in het Skagerrak.
Vaartuigen die bovengenoemde maximale hoeveelheid voor de 4-weekse periode overschrijden
worden geconfronteerd met een extra heffing van € 1,00 per kg schol.

Vakantieperiode
In de tekst van de PAP-regeling 2017, zoals ingediend bij het ministerie van EZ, is ten behoeve
van de vakantieperiode van de visverwerkende bedrijven voor de vloot geen verplichte stilligregeling of andere beperkingen opgenomen, anders dan de op dat moment geldende 4-weekse
aanvoerregeling.
Natuurlijk houden de visverwerkende bedrijven wel rekening met de vakantieperiode van hun
werknemers. Deze ligt in de weken 32, 33 en 34. Vissersvaartuigen, die tijdens de vakantieperiode
stil gaan liggen, worden verzocht hiermee zoveel mogelijk rekening te houden en de stilligweken
te concentreren in de weken 31, 32 en 33.

Overzicht uitputting zeedagenbeleid 2017-2018
Onderstaand treft u het overzicht aan betreffende de uitputting tot en met
mei 2017 van de zeedagen in de pot voor de boomkor. Zoals bekend wordt de
benutting geregistreerd in KW-dagen en loopt de periode van de zeedagenperiode van 1 februari 2017 tot en met 31 januari 2018.
Voor de TR-vloot en de staandwant vaartuigen geldt met ingang van dit jaar geen zeedagenregeling meer. Voor de boomkorvloot op de Noordzee en de fly shooters in het
Engels Kanaal gelden in 2017 nog wel zeedagenregelingen.
Mandje

BT1
BT2
Totaal
BT1/2

Toegestane
Visserij-inspanning feb
2017 t/m jan
2018

Uitputting
tot en met
april 2017

314.117
5.353.639
37.956.887

Uitputting
mei 2017

Totale uitputting tot en met
mei 2017

608.144
1.371.576

922.261
6.725.215

3.730.588

7.647.476
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Uitputtingspercentage van inspanning hele
jaar.

20.15 %

Benutting visquota 2017
Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de belangrijkste
quota. Peildatum is 2 juni 2017, dit zal betekenen dat het de aanvoer betreft
tot en met week 20 van dit jaar.
In dit overzicht is nog niet verwerkt de 10 % bij de soorten tong, schol en Noorse kreeft die
meegenomen worden uit 2016.
Ter vergelijking ook het overzicht van de benutting van de quota per 15 juni 2016, dat is de
aanvoer tot en met week 22.

2017
2016
( 02-06-2017)
( 15-06-2016)
Vissoort:
Quotum: Vangst: Benutting: Quotum: Vangst: Benutting
Tong
11.447
4.390
38%
9.676
3.940
41 %
Schol
48.510
13.835
29%
49.912 12.712
25 %
Kabeljauw
2.864
191
7%
2.897
496
17 %
Wijting
827
294
36%
605
242
40 %
Tarbot/Griet
2.745
1.348
49%
2.493
1.341
54 %
Schar/bot
0
0
0%
11.421
2.087
18 %
Tongschar
704
103
13%
689
185
27 %
Langoustines
619
454
73%
1.174
389
33 %
Rog
198
97
49%
188
110
59 %

PO-maatregelen:
Voor 2017 hebben alle Nederlandse PO’s in CVO-verband een aantal POmaatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo
duurzaam mogelijk te laten plaatsvinden en om vroegtijdige sluiting van het
quotum te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde
maatregelen. Een totaaloverzicht:
PAP-regeling schol:
Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 500 ton mag in de 4-weekse periode week 25
t/m 28 maximaal 110 ton schol aanvoeren,
Een vaartuig met een basiscontingent schol van 500 tot 1.000 ton mag in de 4-weekse periode
week 25 t/m 28 maximaal 127 ton schol aanvoeren,
Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 1.000 ton mag in de 4-weekse periode week 25 t/m 28 maximaal 143 ton schol aanvoeren.
Rog: De maximaal aan te voeren hoeveelheid per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen
is door de PO’s vastgesteld op 125 kg doodgewicht. De minimum maat is 55 cm. Aanvoer van
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rog kleiner dan 55 cm en/of meer dan 125 kg is verboden en de PO’s hebben een extra heffing
van € 5,00 per kg ingesteld voor overtredingen. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.
Tarbot, griet: De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of
reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 1.000 kg doodgewicht. Voor deze soorten geldt ook een minimum aanvoermaat van 32 cm (verbod op aanvoer van tarbot VI < 500
gram, griet III < 400 gram). Bij aanvoer van meer dan 1.000 kg en/of kleiner dan 32 cm/500
gram-tarbot en kleiner dan 32 cm/400 gram-griet wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.
Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van 25 –
27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV.
Noorse kreeft: Noorse kreeft valt enerzijds onder Aanlandplicht maar tegelijk mogen ondermaatse Noorse kreeft gediscard worden onder deminimis-regeling, dus feitelijk is er niets gewijzigd t.o.v. vorig jaar. Verder: max. 10% kreeftstaartjes per aanlanding.
Zeebaars; Minimum maat voor zeebaars voor alle vlootsegmenten is 42 cm. Gerichte visserij
op zeebaars met sleepnetten en staandwant is verboden. Vaartuigen met gesleepte vistuigen
(waaronder boomkor, twinrig, borden en fly shoot) mogen vangsten van zeebaars aan boord
houden mits deze vangsten per dag niet meer bedragen dan 3 % van het gewicht van de totale
vangst. De totale vangst aan zeebaars mag per maand niet meer bedragen dan 400 kg.
Nederlandse handlijn- en staandwant-vissers zijn in 2017 alleen gerechtigd zeebaars aan te
voeren, wanneer zij hiervoor van RVO een vismachtiging zeebaars hebben ontvangen. Daartoe
gerechtigde handlijnvissers mogen op jaarbasis maximaal 10.000 kg zeebaars aanvoeren.
Staandwant-vissers mogen per maand maximaal 250 kg zeebaars aanvoeren.
Sluitingen: op dit moment geen.

Hartelijke groet,
Het VisNed-team.
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