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Onderwerp:

t.a.v. het bestuur van de CVO

Uitkomsten CVO-enquête over ontwikkelingen in de vloot
(uitsluitend voor intern gebruik)

Emmeloord, 25 juli 2018

Geacht bestuurslid,
Ter voorbereiding op de CVO vergadering van 12 september aanstaande, doen wij u de uitkomsten
van de CVO-enquête over de ontwikkelingen in de vloot toekomen. Graag willen wij u erop
attenderen dat de betreffende informatie uitsluitend bestemd is voor intern gebruik. In de
voorgenoemde CVO vergadering zal worden besloten, op welke wijze de betreffende uitkomsten
worden gecommuniceerd met de vloot.

Inleiding: Hoe is de enquête tot stand gekomen?
Al langere tijd wordt er gediscussieerd over ontwikkelingen in de vloot, met name als het gaat om
continue vaarschema’s. De CVO heeft een enquête opgesteld om de mening van de vloot te
inventariseren. Daarnaast zijn enkele vragen gesteld over specifieke zaken per vlootsegment,
bijvoorbeeld over de garnalenvisserij en visserij in Het Kanaal.
Deze enquête is in maart 2018 toegestuurd aan de schepen die aangesloten zijn bij een PO. In april
sloot de termijn voor het inleveren van de enquête door de visserijondernemingen.
Vervolgens is de enquête door Noor Visser (VisNed) geanalyseerd. De resultaten zijn op de CVOvergadering van juli 2018 gepresenteerd, waarvan hieronder verslag wordt gedaan.

De respondenten: Wie hebben de enquête ingevuld?
In totaal zijn er 507 enquêtes verstuurd, zijnde alle scheepsnummers die op de ledenlijst van de PO’s
staan (dus ook aan schepen die op dit moment niet actief zijn maar wel aangesloten bij een PO). Er
zijn 213 enquêtes ingevuld retour ontvangen. Deze enquêtes zijn bijna uitsluitend van actieve
kotters.
- Een groot deel van de respondenten vist op garnalen (45%). De pulstechniek wordt gebruikt
door 27% van de respondenten.
- PO West heeft bewust geen enquêtes ingeleverd. Alle andere PO’s aangesloten bij de CVO
hebben wel enquêtes ingeleverd. Een klein deel van de enquêtes is ingeleverd zonder
vermelding van PO (6%).
- De meerderheid van de respondenten maakt zelf weekreizen (63%). Een klein deel van de
respondenten vaart continu (5%) of overweekse reizen (5%). Daarnaast is er een deel dat
dagreizen maakt (13%). Er zijn ook respondenten die een combinatie van vaarpatronen
gebruikt (14%).

-

We nemen aan dat de enquêtes voornamelijk zijn ingevuld door de schipper en/of de
eigenaar van de kotter.

Uitkomsten: Effecten van continue visserij
De enquête stelt de vraag: ‘Denkt u dat continue vissen
een positief of negatief effect heeft?’ De meerderheid
van de respondenten verwacht dat continue visserij
negatieve effecten heeft; te zien in figuur 1 aan de
rechter kant.
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Bij alle PO’s die enquêtes hebben ingeleverd verwacht de
meerderheid een negatief effect ten gevolge van
continue visserij.
Op de vraag of er onderzoek moet worden gedaan naar
de effecten van continue visserij, zegt 35% ja, 57% nee en
geeft 8% geen antwoord.
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Figuur 1 bij de vraag: 'Denkt u dat continue vissen
een positief of negatief effect heeft?

Uitkomsten: Zeedagenregeling versus weekendverbod
Wanneer er in de visserij sprake is/zou zijn van een vistijdregulering werd er in de enquête gevraagd
of men voorkeur heeft voor een zeedagenregeling of een weekendverbod. Omdat de situatie voor de
garnalenvisserij verschilt van de platvisvisserij zijn deze in de onderstaande tabel gesplitst. Onder de
garnalenvissers heeft de meerderheid een voorkeur voor een weekendverbod. Onder de vissers die
niet op garnalen vissen zijn de meningen verdeeld.
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Overige vragen
Naast de vragen over continue vissen en beheersmaatregelen, stelde de enquête ook een aantal
vragen over andere thema’s. De resultaten hiervan op een rijtje:
-

Op de vraag over de mening van respondenten over het huren van vangstrechten door
vissers die zelf weinig quotum hebben, antwoordde het grootste deel negatief (40%), een
kleiner deel positief (20%). Daarnaast heeft 36% aangegeven geen mening te hebben en 4%
heeft anders ingevuld.

-

-

-

Twee vragen waren alleen voor garnalenvissers bestemd. Daaruit kwam dat de meerderheid
van de garnalenvissers (68%) positief tegenover het verschuiven van de vistijden naar
maandag 6:00 tot vrijdag 12:00 is, een kleiner deel (30%) staat daar negatief tegenover en
een paar garnalenvissers hebben geen antwoord gegeven (2%). Daarnaast is er gevraagd of
de garnalenvissers de 14-daagse regeling voor de Sylt zouden willen omruilen voor een
weekendverbod dat geldt voor zowel Nederlandse als Duitse en Deense garnalenvissers. Ook
hier gaf de meerderheid aan daar positief tegenover te staan (68%), een kleiner deel negatief
(27%) en hebben een paar garnalenvissers geen antwoord gegeven.
Aan de vissers die actief zijn in het Kanaal werd gevraagd of zij positief tegenover het vertrek
op maandag om 6:00 en binnenkomst op donderdagnacht staan. Hierbij gaf de meerderheid
aan hier negatief tegenover te staan (59%), een minderheid staat hier positief tegenover
(14%) en een aanzienlijk deel heeft geen antwoord gegeven (27%).
Er werd gevraagd of de respondent bereid is om een vistijd/zeedagen-beperking te
accepteren in ruil voor het in stand houden van zo veel mogelijk ontheffingen voor de
pulsvisserij. Onder de totale groep respondenten zijn de meningen verdeeld (40% ja; 45%
nee; 14% geen antwoord). Onder de pulsvissers is de meerderheid daartoe bereid (68% ja;
19% nee; 13% geen antwoord; 1% anders).

Ingezonden brieven
Naast de retour gestuurde enquêtes zijn er in totaal vijf originele brieven ontvangen (sommige
brieven vaker ingezonden). Een samenvatting van de argumenten in deze brieven:
- Drie van de brieven geven kritiek op de enquête, onder andere dat een enquête de
verdeeldheid versterkt, dat de enquête tegen de visserij gebruikt kan worden, dat de vragen
onduidelijk zijn gesteld en dat een urenregeling ook meegenomen had moeten worden. Er
wordt ook gesteld dat de CVO zich niet met het vaarpatroon moet bemoeien omdat dit een
bedrijfseigen aangelegenheid is.
- Eén brief die waarschuwt voor hebberigheid, met verwijzingen naar de Bijbel.
- Eén brief behelst een pleidooi voor een weekendverbod.

Conclusie en hoe nu verder?
Het algemene beeld dat uit de enquête komt is dat een groot deel van de respondenten een negatief
beeld bij continue visserij heeft. Daarin zit weinig verschil tussen de PO’s. Als het gaat om een
zeedagenregeling dan wel een weekendverbod, dan zijn de meningen verdeeld.
De resultaten van de enquête kunnen nu binnen de PO’s besproken worden. Hoe er met de uitslag
van de enquête wordt omgegaan is nog onderwerp van discussie en zal in de volgende CVOvergadering besproken worden.

Vragen en opmerkingen
Met vragen en/of opmerkingen over de analyse van de enquête kunt u terecht bij Noor Visser
(nvisser@visned.nl). Voor overige vragen kunt u terecht bij het bestuur van de CVO.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
COÖPERATIEVE VISSERIJ ORGANISATIE

C. van Beveren
(Voorzitter)

