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De Green Deal gaat heel concrete activiteiten laten zien
Afgelopen week vergaderde de regiegroep van de Green Deal en werd een
nieuwe fase ingeluid. Er zijn concrete stappen gezet om meer gerichte activiteiten te gaan ontplooien. Het gaat daarbij om huishoudelijk afval, om bedrijfsafval en om “fishing for litter”.
In de Green Deal “Visserij voor een Schone Zee” zijn veel partijen verenigd. VisNed is de partner die de kottervisserij vertegenwoordigt. Maar ook zeehavens, afvalverwerkers, Rijkswaterstaat en anderen zijn aangesloten. Onlangs is de trawlersector ook toegetreden tot deze Green
Deal. De projecten “vispluis vrij” en “het is wel pluis” zijn onderdeel van de Green Deal. In de
regiegroep is afgesproken concreet twee zaken ter hand gaan nemen: het verbeteren en vereenvoudigen van de afvalinzameling in de havens en een uitgebreide communicatiecampagne.
Rond de afvalinzameling is het de bedoeling dat er op iedere kotter, in gescheiden (mini) big
bags, huishoudelijk afval, oud netwerk, pluis afval en fishing for litter-afval wordt opgeslagen.
Die (mini) big bags kunnen dan in alle 12 visserijhavens op eenvoudige manier in een container
gedeponeerd worden. Om dat te realiseren wordt deze zomer in alle havens overleg gevoerd en
worden de puntjes op de i gezet.
De communicatiecampagne richt zich op het verhogen van het bewustzijn over afval. Ook willen
we de deelnamegraad aan het Fishing for Litter project sterk verhogen. Voor dat communicatie
traject is VisNed de trekker, maar ook Stichting de Noordzee (die gesprekken aan boord door
Klaas Jelle Koffeman) zal opzetten, is erbij betrokken.

1

Ambassadeurs
Wij hebben als VisNed drie sector-ambassadeurs die zich intensief met het onderwerp bezighouden: Andries de Boer op Urk, Jaap Tanis in Stellendam en Adrie Vonk op Texel. Zij zorgen
voor de link naar de varende vloot. In september zijn de plannen concreet uitgewerkt en gaan
we er voluit mee aan de slag. Maar komende week zal in het vakblad Visserijnieuws al een
groot artikel over dit onderwerp verschijnen, want beperken van zwerfafval begint bij jezelf.
De visserij kan trots zijn op de resultaten tot nu toe op het gebied van afvalverzameling en mag
dat ook uitdragen. Maar we moeten er ook de ogen niet voor sluiten dat er ruimte voor verbetering is! Trots op eigen kunnen, maar niet blind voor wat nog beter kan.

Brexit: De regering van het Verenigd Koninkrijk zet eerste
stap
Het was niet de vraag of het ging gebeuren, maar wel wanneer: opzegging
van het London verdrag uit 1964. Over twee jaar gaat de opzegging in werking. Feitelijk wijzigt er niets, maar de Britten hebben nu wel de handen vrij
bij de Brexit-onderhandelingen. En daar wordt straks besloten over de toekomst van de Nederlandse kottersector. Tot die tijd blijft het onduidelijk over
wat er gaat gebeuren met de toegang tot de belangrijke 12 en 200 mijlszone.
Net als de grote zorgen die VisNed hierover heeft.
Sinds de Britten besloten hebben om de Europese Unie te verlaten, zien de Britse vissers kansen schoon. Zij schreeuwen het van de daken,” wij willen onze zee terug”, “Het is onze vis voor
onze vissers“ en ga zo maar door. Tegelijkertijd is er een ministerie wat enerzijds vissers tevreden moet houden en anderzijds erg realistisch met Europa moet overleggen. Vanwege de grote
interne druk verwacht VisNed dat dit keiharde onderhandelingen worden. En als die verkeerd
aflopen zien wij een donker scenario voor onze kottersector.

Zorgelijk scenario
Als het fout gaat, kan dat zomaar enorm negatieve gevolgen voor de Nederlandse kottersector
hebben. Inclusief visafslagen, visserijscholen, visserijonderzoek, grote delen van visverwerking
en vishandel. Een zorgelijk scenario maar zover is het nog lang niet! Om die reden zet VisNed
zich keihard in op dit dossier. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en vragen waar mogelijk
aandacht voor deze zaak. Daarom is VisNed ook heel actief betrokken in EUFA de Europese alliantie van visserijorganisaties.

VisNed klaar wakker!
In het nieuws werd deze week gesuggereerd dat VisNed een laconieke houding zou hebben van
”ga maar rustig slapen”. Niets is minder waar. VisNed heeft de afgelopen tijd heel veel aandacht gevraagd voor het onderwerp. En met succes. Want de opzegging is volop in de media
geweest. Pim Visser was live aanwezig in het programma ‘Met Het Oog Op Morgen’ van de NOS
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radio. Verder besteedden tv-programma “Nieuwsuur”, regionale omroepen en bijna alle landelijke dagbladen veel aandacht aan het onderwerp.
Ook politiek zit VisNed niet stil. Vorige week vrijdag was er een prima bijeenkomst op Urk, met
het kamerlid Elbert Dijkgraaf, georganiseerd door de SGP. Daar heeft Pim Visser, in een heldere
presentatie, onze grote zorgen toegelicht. Ook zijn er inmiddels Kamervragen gesteld over de
Britse opzegging van het verdrag. Een goede zaak! Maar ondertussen gaat het lobbywerk in de
Europese visserij alliantie gewoon door. Nog voor we eind juli met vakantie gaan staan nog een
aantal acties, ontmoetingen en besprekingen gepland. We zetten er dus voluit op in! Want de
belangen van vissers, hun families, ja van de hele visketen zijn enorm! Een goede uitkomst van
Brexit voor de visserij is echt een kwestie van erop of eronder!

Duidelijkheid over Puls-dossier laat op zich wachten
Het zou zomaar kunnen dat het nog wel een maand of 10 duurt voor er definitief uitsluitsel komt over de toelating van puls. De focus van VisNed ligt nu
op de besluitvorming binnen de Visserijcommissie van het Europese Parlement, want daar wordt op dit moment de toon gezet.
De situatie rondom de toelating van het Pulstuig wordt besproken en behandeld in het kader
van de nieuwe verordening ‘Technische Maatregelen’. Die verordening wordt nu in het Europese
parlement besproken en de leden van de Visserijcommissie bepalen dan hun standpunt. Dus
ook over puls. De stemmingen in de Visserijcommissie zijn voorzien voor begin oktober en de
stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement voor november of december.
Daarna beginnen de zogenaamde “trilogen”, de onderhandelingen tussen Europese Commissie,
Europees Parlement en de Lidstaten over de nieuwe verordening Technische Maatregelen.
De situatie rondom puls visserij is al met al een erg ingewikkelde. Het is enerzijds een geval van
”onbekend maakt onbemind”. Maar is anderzijds ook een dossier met een heel hoge ”gunfactor”. Daarom steken wij er zoveel tijd in. Want uit de Brusselse besluitvorming komt een basisverordening met afspraken die de lidstaten rondom de Noordzee in de Scheveningengroep
moeten gaan invullen. En daarbij speelt de gunfactor een grote rol.
En dan is er natuurlijk Brexit. En daar zit misschien nog wel het grootste gevaar. De Britten zitten immers vanaf 2019 niet meer in de Scheveningengroep. Het zou zomaar kunnen dat de
Britten in hun nieuwe visserijwet het gebruik van puls beperken of verbieden.
VisNed zit bovenop de lobby. Over twee weken gaat Pim Visser bijvoorbeeld naar het oosten
van Duitsland om deel te nemen aan een groot overleg over actuele visserijpolitieke onderwerpen. Het gaat daar over het nieuwe Noordzeeplan, de aanlandplicht en natuurlijk de pulsvisserij. Onze lobby op dit onderwerp is er een die continu doorgaat.
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Puls: nauwelijks nadelige effecten
De ICES werkgroep ‘elektrisch vissen’ (WGELECTRA) heeft bestaand (inter)nationaal onderzoek naar de ecologische effecten van puls-visserij gebundeld. Hieruit blijk dat er veel onderzoeken naar puls-visserij lopen en dat
de manier van vissen maar weinig negatieve effecten kent. De methode
wordt gezien als een goed alternatief voor de boomkor met wekkerkettingen.
Het onderzoek biedt een overzicht van de huidige kennis alsook de kennisleemtes die ingevuld
moeten worden om puls binnen de EU geaccepteerd te krijgen. Eind juni is het rapport van
WGELECTRA 2017 op de ICES website gepubliceerd, het rapport is hier te lezen.
Geen negatief effect op platvissen, zeebaars en hondshaai
Een belangrijk ecologisch aspect is het mogelijk effect van elektrische stimulering op vis en ongewervelden. Laboratoriumexperimenten waarin verschillende soorten werden blootgesteld aan
verschillende pulsfrequenties lieten geen negatieve effecten op platvissen, zeebaars en zelfs
hondshaai zien. Echter, kabeljauw, met name de grote exemplaren, lijken wat gevoeliger voor
puls. Bij kleinere kabeljauw daarentegen werd, ondanks hoge veldsterkte, geen effect geconstateerd.
Geen negatief effect op viseieren
Daarnaast werd ook onderzoek van ILVO naar het effect van puls of viseieren onder de loep genomen. Hier is nog steeds erg weinig over bekend, maar ook hier tonen laboratoriumexperimenten aan, dat het blootstellen van viseieren aan hoge pulsfrequenties (hoger dan gebruikt in
de visserij) geen effect heeft op de uitgekomen larven. Wel stelt men dat het uitkomen van de
eieren langer duurt.
Lagere efficiëntie voor schol, tarbpt en griet. Hogere efficiëntie voor tong
Verder is er gekeken naar de verschillen in vangst-efficiëntie tussen de puls en de traditionele
boomkor. Het is niet echt nieuws, maar elektrische stimulering vergroot de efficiëntie voor tong
en verlaagt de efficiëntie voor de meeste andere soorten zoals schol, tarbot en griet.
Geen toename bijvangst ondermaatse vis, minder bijvangst benthos
Wat betreft bijvangst van ondermaatse vis laten onderzoeken uit 2014 en 2015 een verschillend
resultaat zien waardoor de experts nog onzeker zijn over het effect. We kunnen wel stellen dat
puls in ieder geval niet méér bijvangst van ondermaatse vis heeft. Daartegen is wel aangetoond
dat er een grote afname in bijvangst van benthos (bijv. zeesterren, krabben, schelpen) geconstateerd wordt. Dit komt omdat de puls in vergelijking met de boomkor veel minder bodemcontact heeft. Met name duidt men ook op de ontwikkeling van de garnalenpuls die met een lagere
pulsfrequentie vist en waar resultaten eenduidig laten zien dat er minder bijvangst van vis en
benthos gerealiseerd wordt. ICES houdt ook een slag om de arm omdat:
1. sommige dingen zijn nog niet onderzocht zijn (bijv. effect op biochemische componenten).
2. Er een opschalingsslag moet worden uitgevoerd om te kunnen zeggen wat de effecten
op de gehele Noordzee zouden zijn.
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NWWAC-bijeenkomst: Franse visserman nieuwe voorzitter
van werkgroep Engels Kanaal
Deze week waren er in het Schotse Edinburgh gedurende meerdere dagen
vergaderingen van het Adviescomité die de zogenaamde Westelijke wateren
bestrijkt. Hieronder valt ook het Engels Kanaal en vanwege de grote belangen voor onze fly-shooters volgt Geert Meun namens VisNed deze processen
nauwgezet. Frankrijk kwam met een verrassende kandidaat voor het voorzitterschap van de werkgroep Engels Kanaal: Pascal Coquet.
ICES-adviezen centraal
Een groot deel van de vergaderingen deze week stonden in het teken van de ICES-adviezen
voor de vangstmogelijkheden 2018. In de Westelijke wateren spreken we over ongeveer 10
verschillende ICES-gebieden en meer dan 190 gequoteerde bestanden. Het maakt het beheer
van zoveel bestanden in al die gebieden complex en de belangen van de omliggende lidstaten
nogal verschillend. In tegenstelling tot de situatie op de Noordzee, waar bijna alle bestanden
crescendo gaan, is de ontwikkeling van veel bestanden in de Westelijke wateren niet eenduidig.
Er zijn bestanden die (heel) goed gaan maar er zijn in bijna alle gebieden ook soorten waarover
de wetenschap negatief adviseert met bij diverse soorten zelfs het advies van een 0-TAC, zoals
kabeljauw ten westen van Schotland. En daar is nu ook schol in 7hjk (Zuidwest Ierland) bij gekomen. In een regime met de aanlandplicht betekent dat een chokespecie en als dit voor 2019
niet opgelost is, betekent dat feitelijk geen visserij mogelijk is. Gezien het grote aantal bestanden wordt ook nagedacht over meer integratie van gebieden en bestanden maar dit zijn nu nog
niet meer dan eerste ideeën.

Brexit
Daarnaast speelt er iets dat ook binnen deze Adviesraad de hele zaak op de kop gaat zetten: de
Brexit die in april 2019 geeffectueerd zal zijn. Deze week werd er nauwelijks over gesproken,
het lijkt zogezegd wel “de olifant in de kamer” maar in de Westelijke wateren heeft het Verenigd Koninkrijk meer dan de helft van de wateren in bezit en er zijn er meer dan 100 gedeelde
bestanden. Kortom: de verhoudingen komen in 2019 heel anders te liggen, alles gaat op de kop
en met name Frankrijk, Ierland en België kijken hier met heel veel vrees naar. Maar ook onze
visserijmogelijkheden worden zeker beïnvloed; mogen onze fly-shooters straks nog wel in het
Britse deel van het Engelse Kanaal? Zorgelijk en VisNed blijft dan ook zeer betrokken.

Evaluatie Gemeenschappelijk Visserijakkoord
Het Uitvoerend Comité van deze Adviesraad voerde een eerste oriënterende bespreking over de
evaluatie/herziening van het Gemeenschappelijk Visserijakkoord, wat elke 10 jaar gebeurt en
voorzien is voor 2022. De procedure neemt meerdere jaren in beslag en vandaar dat dit nu al
op de agenda geplaatst is. De afspraak werd gemaakt om hierover in september de andere Ad-
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viesraden te consulteren. Dan zal ook gesproken worden over het functioneren van de Adviesraden, niet alleen nu bij het afgeven van adviezen over allerlei zaken die spelen (beheerplannen
aanlandplicht, quota’s etc.) maar ook in de post-Brexit situatie. Ook werd verwezen naar een
hearing die 12 juli in het Europees Parlement gehouden wordt over de rol van de Adviesraden
waarbij in de vergadering terecht werd opgemerkt dat het onbegrijpelijk is dat de Adviesraden
niet uitgenodigd zijn om inbreng te leveren in deze hearing. Dus: over u maar zonder u, heel
raar.

Nieuwe voorzitter werkgroep Engels Kanaal
De vorige voorzitter van de werkgroep Engels Kanaal, de Fransman Daniel Levefre, is begin dit
jaar teruggetreden. De Franse vertegenwoordiging in de Adviesraad had de vorige vergadering
al duidelijk gemaakt dat zij deze positie bleven claimen. Deze week kwam Frankrijk met een
verrassende nominatie in de persoon van Pascal Coquet. Voor velen onder de aanwezigen een
grote onbekende. Pascal komt uit Normandië en heeft een vissers-carrière van 35 jaar op zee
achter de rug, waarbij hij verschillende visserijen heeft gedaan. Pascal is onlangs toegetreden
tot het kader van de nationale organisatie van PO’s in Frankijk. Ondanks dat hij “niet buiten de
haven spreekt”, dus alleen Frans, hebben wij inmiddels kennis met hem gemaakt. Uiteraard zullen we alles in het werk stellen om een goede verstandhouding met de nieuwe voorzitter te bewerkstelligen.
Inhoudelijk was er uit de werkgroep die over Engelse Kanaal gaat niet veel te melden. Gelukkig
geen spanningen voor onze fly shooters en dat is wel eens anders geweest. Het tongbestand in
het Oostelijke Engels Kanaal (7d) groeit fors en dat is goed nieuws voor onze Belgische en
Franse collega-vissers. ICES geeft aan dat de TAC met 40% kan stijgen, maar vanuit met name
marktoverwegingen wordt hierover door zowel België als Frankrijk anders gedacht. Geen van
beiden wil er 40% bij maar wat dan wel en welke gevolgen dat moet hebben voor de komende
jaren? Daarover verschillen de partijen van mening. Besloten werd om een schrijfgroep in te
stellen die aan de slag gaat om binnenkort tot een gezamenlijk standpunt/advies te komen hoe
vanaf 2018 met de tong-TAC in 7d omgegaan moet worden.
Daarnaast was er een presentatie over het beheer van de St. Jacobsschelpen, met name in de
Seinebaai. In Frankrijk zorgt deze tak van sport voor een omzet van € 25 miljoen en in het V.K.
zelfs voor een omzet van € 70 miljoen met daarvan een beperkt deel in de Seinebaai. Frankrijk
kent al jaren een aantal maatregelen (o.a. gesloten gebieden en – tijden) om deze stock te beheren en tot nu is deelname van andere landen min of meer op vrijwillige basis en dat zorgt
nogal eens voor de nodige spanningen. Het overleg in de Adviesraad dient ertoe dat de 3 betrokken lidstaten; Frankrijk, V.K. en Ierland intensiever gaan samenwerken om tot een gezamenlijk beheer te komen.

Aanlandplicht
De driedaagse bijeenkomst werd afgesloten met een uitgebreide informatie-uitwisseling over de
aanlandplicht. Hoewel de vertegenwoordiger van de Europese Commissie aangaf dat inmiddels
56 % van de relevante stocks onder de aanlandplicht gebracht zijn, waren alle aanwezigen ervan overtuigd dat de aanlandplicht voor desastreuze toestanden gaat zorgen. Met name de
Franse visserijvoorman Olivier Lepetre trok fel van leer waarbij hij refereerde aan de EMK-actie
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van enkele weken geleden in Brussel. Maar de Commissie stelt steevast: het is besluitvorming
tijdens de laatste herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en alle landen en het Europees parlement hebben daarmee ingestemd, dus de aanlandplicht verdwijnt niet.
Illustratief voor de big bang die met ingang van 1 januari 2019 aan de orde is, was de informatie die gepresenteerd werd over de Keltische Zee (ICES-gebieden 7fg en 7hjk). Alle lidstaten
krijgen hier te maken met chokespecies en er zijn 5 vissoorten die een hoog risico vormen,
waaronder schelvis, tong en schol in 7fg en 7 soorten die ook problemen gaan zorgen, waaronder roggen en wijting en tong en schol in 7hjk. Er moet naarstig op zoek gegaan worden naar
oplossingen zoals uitzondering overleving of het schrappen van TAC’s. Terecht werd vanuit de
vergadering naar voren gebracht dat iedereen tegen verspilling is maar dat de verstikkende regelgeving en steeds strengere quota-beheersregels alleen maar zorgt voor meer chokespecies
en dat van de visserman elk jaar gevraagd wordt om meer soorten te discarden.
De afspraak is gemaakt dat kort na de zomer de voor de Keltische Zee gedane exercitie ook
voor de andere gebieden in de Westelijke wateren, waaronder het Engelse Kanaal, gedaan zal
worden. Uiteraard zal VisNed hier inbreng leveren om daarmee de verwachte problemen voor
onze fly-shooters in kaart te brengen.

VisNed pleit voor gezond verstandbenadering bij Stakeholderbijeenkomst KRM
De Europese kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht Europese lidstaten tot het ontwikkelen van een strategie om in het eigen zeegebied, dus
voor Nederland in het Nederlandse deel van de Noordzee, een goede milieutoestand (GMT) te bereiken in 2020. De precieze interpretatie van de GMT
kan grote gevolgen hebben voor de te nemen maatregelen. De overheid is
drukdoende met voorbereidingen voor de volgende KRM-cyclus (2018-2024)
en vooralsnog lijken er voor de sector geen aanvullende maatregelen genomen te worden. Pim Visser pleitte ervoor ons niet te verliezen in modellen en
vooral ook het gezond verstand te laten zegevieren.
Op 3 juli organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu een bijeenkomst voor stakeholders. Deze bijeenkomst stond in het teken van de volgende KRM-cyclus (2018 -2024)
waarbij de beoordeling van de huidige toestand en milieudoelen voor de Noordzee besproken
werden.
Om de milieutoestand te kunnen beoordelen zijn er elf descriptoren vastgesteld. Voor elk van
deze descriptoren moeten ‘wetenschappelijk vastgestelde’ criteria ontwikkeld worden om de milieutoestand te kunnen toetsen. Echter, dit is geen eenvoudige taak en wetenschappers hebben
vaak moeite met het ontwikkelen van de juiste indicatoren en drempelwaarden. Dit bleek ook
uit de eerste KRM-cyclus (2012-2018) waar nog steeds veel onduidelijkheden aan de orde zijn
wat betreft definities en doelstellingen alsook samenwerking tussen lidstaten.
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Inmiddels wordt gewerkt aan de actualisering van de toestandsbeoordeling waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwverworven inzichten en methodes. Voor sommige descriptoren en criteria kan er dan ook een meer feitelijke onderbouwing gerealiseerd worden waarom er al dan niet
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
Zo ook voor descriptoren die belangrijk zijn voor visserij zoals commerciële visbestanden, biodiversiteit, zeebodemintegriteit en voedselwebben waar vooralsnog blijkt dat er geen aanvullende
beleidsopgaves nodig zijn. In de presentatie van Pim Visser wijst VisNed erop dat de gezond
verstand benadering in acht genomen moet worden. Modellen kunnen informatief zijn en bijdragen aan de kennisverwerving. Daartegenover staat dat ze vaak vraag-gestuurd zijn en processen ook wel onterecht monddood kunnen maken.
We kunnen stellen dat de KRM allesomvattend is waarbij zowel ecologische als economische aspecten van het mariene milieu in de richtlijn zijn opgenomen. De gevolgen van deze richtlijn
kunnen ingrijpend zijn. Daarom was VisNed met drie man present, Jurgen Batsleer, Wouter van
Broekhoven en Pim Visser.
Het KRM-proces zorgt ervoor dat er enorm veel informatie beschikbaar is welke stakeholders
vaak op een te korte termijn tot zich moeten nemen om door de bomen het bos nog een beetje
te kunnen blijven zien. De door de overheid aangeleverde informatie geeft nog geen solide basis voor gestelde ambities. Vragen over wat, waarom en hoe wil men beschermen blijven vaak
onbeantwoord, maar zijn wel cruciaal om de discussie met stakeholders aan te gaan.
Het is duidelijk dat er nog veel meer gesproken moet worden over de ambities, beleidskeuzes
en onderbouwing daarvan. We vinden de betrokkenheid van stakeholders cruciaal aangezien we
met relevante informatie een directe bijdrage kunnen leveren bij het tot stand komen van de
descriptoren en bijhorende criteria. Daarom is deze workshop naar onze mening slechts het begin van het stakeholderproces. En daarom heeft ook het volgen van dit beleidsdossier voor VisNed hoge prioriteit.

Presentatie VisNed en EMK op Sail 2017 in Den Helder smaakt
naar meer
Op het grote publieksevenement Sail 2017 in Den Helder, was VisNed nadrukkelijk, aanwezig. Onder meer bij Summerlabb, waar pulsvisserij als
duurzame innovatie op zee werd gepresenteerd. Maar ook tijdens een vaartocht voor relaties op de vrijdagmiddag en op de kade met een publieksattractie waarmee aandacht voor de pulsvisserij werd gevraagd. Daarbij werd
nauw samengewerkt met EMK. Dat beviel zo goed dat we ook samen naar
meer evenementen gaan deze zomer, waaronder de Wereldhavendagen in
Rotterdam van 1-3 september.
Bij de opening van het Summerlabb seminar kreeg onze VisNed-voorzitter Maarten Drijver de
kans om visserij als innovatieve en duurzame gebruiker van de Noordzee neer te zetten. Dat
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lukte prima. Drijver riep de aanwezige bestuurders van NGO’s, windenergie- en olie en gasbedrijven op om met elkaar in gesprek te gaan over het ruimtegebruik op zee.
De vaartocht met onze relaties op vrijdagmiddag werd aangegrepen om niet alleen te genieten
van het schouwspel van barken, clippers, windjammers en moderne marineschepen, maar ook
bij te praten over allerlei actuele zaken rondom de visserij. En om onze gasten niet al te hongerig weer huiswaarts te laten keren, werd natuurlijk aan boord o.a. scholfilet gebakken.
Spelelement
Hoe leg je mensen uit dat de visserij innovatief is, en met de pulsvisserij ook duurzaam bezig
is? Dan moet je eerst de aandacht trekken. Daartoe hebben we een speciale attractie gebouwd.
Een behendigheidsspel, waar het publiek (net als op de kermis) vallende “Strengen van pulstuigen” moet proberen te vangen. Voor de deelnemer met de meeste behendigheid was er een
EMK T-shirt beschikbaar.

Puls voelen
Naast deze attractie was de pulsbak van het Innovatiecentrum Zuid-West opgesteld, zodat de
aanwezigen ook de prikkel van de puls zelf konden voelen. Het was mooi om te zien dat kinderen hun kleine handen veel langer in de bak durfden te houden dan de ouders met de wat
grotere handen. Dat gaf ons mooi de gelegenheid om uit te leggen dat grotere vissen sterker
op puls reageren dan kleinere vissen.
Zoals aangegeven gaan we de attractie verder verbeteren en samen met EMK inzetten bij het
HavenVistijn op Texel, bij de Flora en Visserijdagen in Den Oever en tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. Allemaal mogelijkheden om onze visserij als duurzame, innovatieve en maatschappelijk verantwoorde bedrijfstak over het voetlicht te brengen. Dat wij daarin samen (blijven) optrekken met EMK helpt enorm.

Controle garnalensector: kan cameratoezicht kaaipraat voorkomen?
Het zeven van garnalen is tot voorheen gecontroleerd door de NVWA. Vorig
jaar heeft de overheid bepaald dat dit soort controles niet meer tot haar
kerntaak behoren. De NVWA controleert nu alleen nog het systeem dat
wordt toegepast. In de garnalensector is de daadwerkelijke controle nu opgepakt door de Branche Organisatie(BO) Garnaal. Afgelopen week vergaderde het bestuur om de eerste periode te evalueren.
De BO Garnaal bestaat uit leden van de garnalenhandelsvereniging VEBEGA, de PO’s en de Visafslagen. VisNed-voorzitter Maarten Drijver maakt deel uit van het bestuur van de BO. VisNed
heeft het afgelopen jaar nadrukkelijk gepleit voor een geleidelijke in plaats van een abrupte
overgang van overheids- naar private controle. Dat is afgewezen en daardoor moest Control
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Union onder ”stoom en kokend water” de private controles opzetten. Dat liep natuurlijk niet allemaal feilloos, maar veel van de kritiek is te verklaren en zaken zijn inmiddels sterk verbeterd
en verbeteren nog steeds.
De controle op het zeefproces is door de BO Garnaal uitbesteed aan het bedrijf Control Union,
Vertegenwoordigers van dat bedrijf hebben tekst en uitleg geven. Daar blijkt dat veel “kaaipraat” door afslagen en aanvoerders tot onmetelijke onrust leidt in de sector. Dat heeft tot gevolg dat aanvoerders overstappen van de ene zeeflocatie naar de andere. Dit soort onrust is
echter heel schadelijk en moet eigenlijk zo gauw mogelijk stoppen.
De enige manier om de rust terug te krijgen is het nadrukkelijk creëren van een gelijk speelveld. Control Union heeft daar ideeën over en is over oplossingen in contact met een hightech
bedrijf. Dat bedrijf is gespecialiseerd in cameratoezicht. Daarbij moet niet gedacht worden aan
mensen die de hele dag op schermen zitten te kijken, maar aan volledig geautomatiseerde processen met beeldherkenning. De camerabeelden leggen vooral vast wat er fout gaat in een proces, bijvoorbeeld de snelheid van de zeef en de band, de hoeveelheid garnalen die opgevoerd
wordt, of er mensen in de buurt komen, etc. Maar de technische ontwikkeling in deze beeldherkenning gaat hard en kan heel snel veel meer. Zo zijn er bijvoorbeeld nu al camera’s die op
heel hoge snelheid pinda’s tellen, keuren en selecteren.
De presentatie was indrukwekkend en lijkt veel mogelijkheden te bieden. Daarom gaat een
werkgroep vanuit de BO Garnaal zich verdiepen in de mogelijkheden van deze technologie. VisNed is er voorstander van dat er een gelijk speelveld komt en is daarom geen principieel tegenstander van gebruik van de modernste technische middelen, inclusief camera’s. Maar over dit
onderwerp en de ontwikkelingen is het laatste woord zeker niet gezegd. Wordt dus vervolgd!

Oproep: meld mutaties garnalenvergunningen ook bij PO
Mutaties in de vergunningen zijn regelmatig ingewikkeld, en daarbij kan weleens verwarring ontstaan. Van mutaties in garnalenvergunningen moet melding worden gemaakt bij RVO-VIR en dat verloopt over het algemeen goed.
Maar het verzoek is om daarnaast óók melding te maken bij uw eigen PO.
Vanwege de introductie van de Black Box, is het van groot belang dat de administratie van de
koppeling tussen garnalenvergunningen en scheepsnummers altijd klopt en up-to-date is. Alvast
bedankt voor het melden!

Geen beheer garnalen nodig
De trilaterale LPUE waarde voor juni is vastgesteld 16,1. Het gaat hierbij om
de gemiddelde vangsten per uur door de referentievloot uit Denemarken,
Duitsland en Nederland.
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De referentiewaarde van juni, zoals vastgelegd in het MSC-garnalenbeheerplan, is 12,17. Aangezien de LPUE waarde boven deze referentie waarde ligt hoeven er dus geen beheersmaatregelen genomen te worden.

VisNed oogst lof met werkwijze op Mare Policy Day over stakeholderparticipatie
Op het gebied van internationaal onderzoek rondom visserijbeleid neemt Nederland een prominente plaats in. Veel kennis over dit onderwerp is gebundeld bij de Universiteit van Amsterdam. Iedere twee jaar organiseert die universiteit een groot congres, met daaraan gekoppeld de zogenaamde ‘Mare
policy Day’ met workshops over één specifiek onderwerp. Dit keer ging het
over stakeholderparticipatie, de manier waarop belanghebbenden zoals de
visserijsector bij beleidsvorming betrokken worden. Pim Visser was een van
de inleiders.
Pim liet een aantal dia’s zien die duidelijk maakten wie VisNed vertegenwoordigt. Het gaat om
heel verschillende visserijen (groot en klein), om vissers, om hun families en om visserijgemeenschappen. Ook benadrukte hij het enorme belang van visserij als voedselvoorziening voor
een groeiende wereldbevolking. Pim schetste hoe Nederland in 1993 het voortouw had genomen om het visserijbeheer 180° om te draaien, door het nu vanuit de basis, vanuit de PO’s te
organiseren in plaats vanuit de top vanaf het Ministerie. Ook schetste hij de manier waarop de
Regionale Adviesraden waarin visserij en NGO’s samen advies geven, opereren en de ontwikkelingen in dat proces.
Maar hij liet ook zien waar het niet goed gaat. Niet om te zeuren maar om van te leren. Bijvoorbeeld de manier waarop nu met de Kaderrichtlijn Marine gaat, waarbij veel betrokkenen het gevoel hebben dat het gezonde verstand het gaat verliezen van theoretische modellen. En over
De Doggersbank. In dat proces hebben we als sector ook fouten gemaakt: we waren niet goed
voorbereid, we hadden onvoldoende ondersteuning van wetenschappers, we maakten slordigheidsfouten en we hadden veel te veel tijd nodig om beslissingen te nemen. Allemaal zaken die
we inmiddels veel beter op orde hebben.
Deze studiedag gaf ook de mogelijkheid om zorgen te delen, met name over de Brexit. Want
ook die zal enorme invloed hebben op de manier waarop we als belanghebbenden bij beleid betrokken gaan worden. Dat zal binnen de EU niet veel veranderen, maar op de Noordzee wordt
de rol van de EU vele malen kleiner. En hoe moet dat dan met het VK en met Noorwegen? Vragen waar we nu al over moeten nadenken! In de workshop bleekt dat er velen bereid zijn om
met ons over dit onderwerp mee te denken. Het is goed om te merken dat manier waarop VisNed invulling geeft aan belangenbehartiging, ook bij dit soort wetenschappelijke bijeenkomsten,
in hoge mate gewaardeerd wordt.
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Jaarlijkse haringparty in Brussel: ”Perfect netwerk evenement”
Ieder jaar, aan het einde van de maand juni, organiseert de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie een haringparty. In de
afgelopen jaren is de presentatie uitgebreid met bloemen, groente en fruit en
veel soorten Nederlands bier.
Deze party is dé gelegenheid om in Brussel op agri-gebied te netwerken. Daar was dit jaar alle
aanleiding toe, gezien de Brexit, de problematiek rond de pulsvisserij, de aanlandplicht en het
gemengde visserij plan Noordzee.
Pim Visser reisde samen met Diek Parlevliet en Gerard van Balsfoort. Ze hebben informeel overleg kunnen voeren met Nederlandse Europarlementariërs, vertegenwoordigers van de Europese
Commissie, andere lidstaten, het Ministerie van Economische Zaken, Provinciale politici en
Tweede Kamerleden die in Brussel waren.
De bijeenkomst werd geopend door de Directeur-Generaal van het Ministerie van Economische
Zaken, mevrouw Marjolijn Sonnema, waarna Gerard van Balsfoort namens de sector de aanwezigen welkom heette. Hij stipte het onderwerp Brexit in zijn welkomstwoord heel subtiel aan,
maar dat was genoeg om het er gedurende de hele receptie nog heel veel en heel vaak over te
hebben. Uiteraard onder het genot van de ook dit jaar weer heerlijke haring.

Duitse Visserijdagen in Bonn
Onze Duitse collega’s organiseren ieder jaar een meerdaagse bijeenkomst,
de Visserijdagen. Hier komen niet alleen veel visserij onderwerpen aan de
orde, ook de uitwisseling van ideeën en gedachten met wetenschappers, beleidmakers en politici passeren de revue. De bijeenkomst geeft VisNed de
mogelijkheid om met een van de belangrijkste lidstaten van de Europese
Unie over allerlei visserij-onderwerpen van gedachten te wisselen.
Na een laat vertrek vanaf de haringparty in Brussel reden de Nederlandse vertegenwoordigers
door naar Bonn, waar ze na middernacht arriveerden. Daar waren de volgende (dins)dag vier
belangrijke bijeenkomsten: de vergadering van de kottervissers, de vergadering van de trawlervissers, de officiële opening van het evenement met toespraken en een buffet diner. Opvallend
is dat bij al deze evenementen visserij-ambtenaren tot aan de allerhoogste top van het Duitse
Ministerie aanwezig zijn, net als voor visserij belangrijke Duitse Europarlementariërs en nationale parlementsleden. Het geeft de mogelijkheid om formeel en informeel belangrijke dossiers
met elkaar door te nemen.
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Aanlandplicht voor garnalenvisserij
Duitsland is van mening dat de aanlandplicht niet geldt voor de garnalenvisserij en daar is heel
wat voor te zeggen. Maar er is ook heel wat tegenin te brengen. We kwamen daarover in gesprek met overheid en Duitse collega’s. De Nederlandse en Duitse belangen zijn dezelfde, het
moet eenvoudig en werkbaar gehouden worden.
Namens VisNed bood Pim Visser aan om een breed overleg op gang te brengen, tussen de
Duitse en de Nederlandse overheid en de Duitse en Nederlandse sector. Om er samen voor te
zorgen dat de invoering van de aanlandplicht ook voor de garnalenvissers uitvoerbaar, naleefbaar en handhaafbaar blijft. Samen optrekken in dit verband is essentieel. Samen zorgen dat de
juiste gegevens voorhanden zijn zodat de maximale rek en ruimte gezocht kan worden is heel
belangrijk! VisNed heeft de verbindingen gelegd, zodat we kort na de zomer met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Brexit
En ook over Brexit zijn we het als Nederlandse en Duitse visserij hartgrondig met elkaar eens.
Samen optrekken, dat bleek ook aan de orde bij de vergadering van de trawlervisserij, de Nederlandse en Duitse pelagische sector zijn immers nauw met elkaar verweven.
Tijdens het diner hadden we de gelegenheid om met (hoge) ambtenaren en politici verder door
te praten over pulsvisserij. Het blijkt nog steeds dat er veel vrees is die verbonden is met onzekerheid. Ons werd de mogelijkheid geboden om binnenkort in detail door te praten over alle aspecten rondom pulsvisserij, zodat we wellicht vanuit Duitsland nog meer steun kunnen krijgen
dan nu al het geval is. Terugkijkend op een vruchtbare en intensieve dag vergaderen, konden
we de volgende woensdagochtend vroeg weer richting Nederland koersen!

Voortgang RI&E voor kottersector
De ontwikkeling van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) voor de gehele kottersector vordert gestaag. Achter de schermen wordt hard gewerkt
aan een online tool die in de loop van 2017 beschikbaar zal komen en het
voor vissers veel gemakkelijker maakt de inventarisatie op te stellen.
Iedere werkgever is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie op te laten stellen. Omdat
dit in de kottersector veel werk zou betekenen voor individuele ondernemers, laat de Sectorraad een branche RI&E voor de kotters maken. Hierdoor kost het ondernemers veel minder tijd
en zijn de kosten lager.
Visiefit heeft inmiddels verschillende schepen bezocht om te inventariseren welke werkzaamheden aan boord plaatsvinden en waar de risico’s liggen. De komende tijd wordt gewerkt aan het
ontwikkelen van de online tool en het vullen hiervan met de opgedane informatie.
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De recente ontwikkelingen in dit dossier zijn in Scheveningen op het kantoor van Jaczon besproken door de werkgroep RI&E van de Sectorraad Visserij en het bedrijf Visiefit Arbo dat
werkt in opdracht van de Sectorraad.

Nog geen nieuwe zoneringen door nieuw Vibeg-akkoord. Rottum I Oost wel gedeeltelijk opengesteld.
Op 31 mei jl. is het nieuwe Vibeg-akkoord ondertekend. Daarbij zijn nieuwe
zoneringen voorgesteld van de verschillende zones en gesloten gebieden.
Het Toegangs Beperkend Besluit dat hieraan gekoppeld wordt is op dit moment echter nog niet herzien.
Dit betekent dat nieuwe zoneringen pas in gaan wanneer dit proces rond is. Oude zones blijven
voorlopig dus van kracht. Garnalenvissers zullen over deze wijzigingen ingelicht worden wanneer meer bekend wordt over het ingaan van deze nieuwe zones
Zoals vorige week al gemeld is het oostelijke gedeelte van Rottum I Oost, net zoals de zone II
gebieden, inmiddels wél opengesteld voor garnalenvisserij. Deze openstelling is niet vanwege
het nieuwe Vibeg-akkoord, maar door het prevalerende Eems-Dollard verdrag. Dit betekent dat
de inhoud van dit verdrag voorrang heeft op de bepalingen uit het Vibeg-akkoord.
Omdat Nederland en Duitsland nog altijd een grensgeschil hebben over dit gebied zouden
Duitse vissers op basis van dit verdrag ongestraft in een gedeelte van Rottum I Oost mogen
vissen en Nederlanders niet. Een dergelijke situatie is natuurlijk niet uit te leggen. Hierop is besloten dat handhaving van het oostelijke deel van Rottum I Oost als zone I-gebied geen zin
heeft. De meest oostelijk gelegen coördinaten van het gesloten gebied zijn daarom nu:
53° 33.14” 6° 26.59” en 53° 34.22” 6° 24.97”
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LET OP: stuur uw logboek en verkoopberichten op het juiste
moment!
De NVWA heeft aangegeven dat er 2 onderhoudsmomenten staan gepland
die het ERS systeem tijdelijk buiten bedrijf stellen. Het betreft onderhoud
door DICTU en bij de inkomende postbus van Logius. Dit betekent dat er in
onderstaande periodes géén E-logboek- en verkoopberichten geaccepteerd
en verwerkt worden.
De vissers worden daarom dringend gevraagd géén E-logboek- en verkoopberichten berichten
in te sturen gedurende de periode van


Zaterdag 08 juli 2017 tussen 09.00 tot 23.00 uur

Berichten die op de zaterdag in deze tijd toch worden ingestuurd worden pas weer beantwoordt
als ERS weer operationeel is!


Dinsdag 11 juli 2017 tussen 18.00 uur en woensdag 12 juli 2017 18.00 uur

Berichten die in deze tijd worden ontvangen kunnen niet verwerkt worden en worden als niet
ingestuurd beschouwd. Vandaar het dringende verzoek aan de leden om de verplichte berichten
vóór of ná deze genoemde tijden in te sturen.
Vanuit E-catch is al richting NVWA gereageerd immers voor de visserij in Nederlandse wateren
zal dit geen problemen opleveren. Maar dit ligt anders als men vist in wateren van andere landen waarbij er ongetwijfeld op gelet wordt of buitenlandse vissers zich wel aan de regeltjes
houden.
De NVWA heeft desgevraagd laten weten dat deze geplande onderhoudsmomenten ook met de
andere Europese FMC’s en met FMC Noorwegen is gecommuniceerd. Immers, vooral het onderhoud op dinsdag betekent dat men niet aan de verplichtingen kan voldoen om voor middernacht UTC de dagvangst te melden en met name bij de visserij in Noorse wateren kan dit zwaar
aangerekend worden.

Dringend Advies
Wanneer kotters in buitenlandse wateren vissen, dienen zij op dinsdag de melding van de dagvangst voor 18.00 uur in te sturen. Zo blijft men voldoen aan de bepalingen uit de relevante regelgeving want daarin staat dat deze melding dagelijks gedaan moet worden voor 24.00 uur.
En gezien deze bijzondere situatie kan de melding dan voor 18.00 uur gedaan worden. Dit is te
prefereren boven het niet doen van een melding.
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Uitstel uitspraak door Raad van State inzake windparken.
In de beroepszaak tegen de kavelbesluiten I en II Hollandse Kust Zuid die VisNed
heeft aangespannen bij de Raad van State is de termijn waarin de uitspraak zou volgen met zes weken verlengd.
Dat betekent dat de uitspraak in deze zaak, waar wij eerder over berichtten, dus niet omstreeks
deze datum bekend wordt gemaakt, zes weken na de zitting van 30 mei, maar dat we deze uitspraak begin of halverwege augustus kunnen verwachten.

Benutting visquota 2017
Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de belangrijkste
quota. Peildatum is 6 juli 2017, dit zal betekenen dat het de aanvoer betreft
tot en met week 24 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 28 juni 2016, dat is ook de
aanvoer tot en met week 24.

2017
2016
( 06-07-2017)
( 07-07-2016)
Vissoort:
Quotum: Vangst: Benutting: Quotum: Vangst: Benutting
Tong
11.447
4.760
42 %
9.676
4.404
46 %
Schol
48.710
15.778
32 %
50.412 15.318
28 %
Kabeljauw
2.838
213
8%
2.712
554
20 %
Wijting
825
314
38 %
584
291
50 %
Tarbot/Griet
2.745
1.476
54 %
2.493
1.499
60 %
Schar/bot
0
0
0%
11.421
2.255
20 %
Tongschar
704
124
18 %
689
214
31 %
Langoustines
619
593
96 %
1.174
567
48 %
Rog
198
109
55 %
188
124
66 %

Bijruil Noorse kreeft
Uit bovenstaand overzicht blijkt de uitputting van het quotum van Noorse
kreeft hard gaat en het quotum bijna uitgeput is.
Inmiddels zijn contacten met Engelse PO’s gelegd om 1 of 2 ruilen op te zetten waarbij het in
het voornemen ligt om het Noorse kreeft-quotum nu in ieder geval met 400 – 500 ton uit te
breiden. Daartoe zien wij voldoende mogelijkheden.
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PO-maatregelen:
In 2017 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen
om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te
maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het 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
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. Staandwantvissers mogen per maand maximaal 250 kg zeebaars aanvoeren.
Sluitingen: op dit moment geen.

Het VisNed-team.
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