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Aan:
de minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit, mevrouw drs. C.J. Schouten
de minister van Infrastructuur en Waterstaat,
mevrouw drs. C. van Nieuwenhuizen

Betr.: Brandbrief situatie Noordzeevisserij
Urk, 30 september ’20

Geachte mevrouw Schouten,
Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,
De Nederlandse Vissersbond, CPO Urk, CPO Rousant, Visfederatie en Vereniging van
Visgroothandelaren Urk hebben gezamenlijk beraad gevoerd over de ontstane situatie rondom het
Noordzeeakkoord en, in meer algemene zin, het visserijbeleid.
De voornemens in het Noordzeeakkoord op het terrein van de energiewinning op de Noordzee
(grootschalige windmolenparken en natuurcompensatie elders), in combinatie met andere relevante
ontwikkelingen (Brexit, Europees verbod pulskorvisserij) bedreigen ernstig het perspectief van de
gehele visserijketen; de aanvoer, de verwerking en de handel. Uiteindelijk treft het ook de
consument. Onder deze omstandigheden kan van ons niet worden verlangd dat wij het
Noordzeeakkoord zonder een beter perspectief voor de Nederlandse visserijketen alsnog
ondertekenen ‘bij het kruisje’. Onnodig op te merken dat een Noordzeeakkoord zonder steun van de
vissector geen akkoord tussen belanghebbenden kan worden genoemd en dus ook niet op ons
draagvlak kan rekenen.
Daar komt bij dat door Greenpeace Engeland de laatste week meerdere keren grote keien zijn
gedumpt op het Britse deel van de Doggersbank waar ook Nederlandse vissers actief zijn. Van deze
vorm van eigenrichting heeft Greenpeace Nederland, deelnemer aan het Noordzeeakkoord en het
Noordzeeoverleg, geen afstand genomen. Helaas heeft ook de Nederlandse regering vooralsnog
geen (zichtbare) actie ondernomen om aan deze acties een eind te maken. Integendeel, naar
verwachting maakt Greenpeace gewoon deel uit van het Noordzeeoverleg op 30 september. Ook om
die reden zullen wij (nog) niet aanschuiven bij dit overleg.
Het gaat onze organisaties en de aangesloten bedrijven primair om het voorkomen van het verlies
aan vangstcapaciteit, dus om het voorkomen van de noodzaak tot (warme) sanering. Anders
gesteld: om behoud en herstel van het perspectief voor onze bedrijven nu en in de toekomst, om te
beschikken over voldoende visgronden, zodat niet alleen onze generatie en vele generaties voor ons,
maar ook onze kinderen en volgende generaties in de vis en visserijsector waardevol werk kunnen
blijven vinden. Alleen voor de visserijbedrijven waar dit niet gerealiseerd kan worden zal (warme)

sanering aan de orde komen. De heer Joustra dringt er in zijn advies aan u ook op aan te zorgen voor
een concreet toekomst perspectief voor de visserij. Én voor voldoende saneringsmiddelen gedurende
langere periode van het NZA voor bedrijven als bedoeld.
Visserij is niet alleen een van de meest traditionele economische activiteiten in de zeeën rond ons
land, het is ook cruciaal voor het hedendaagse verlangen om voedselvoorziening dichtbij huis
gestalte te geven. De agrarische bedrijfstak in Nederland, inclusief de visserij, is daarvoor essentieel.
Dat de tijden veranderen is een feit, dat aanpassingen en innovaties nodig zijn ook, maar dat is wat
anders dan het simpelweg verkleinen van de visserijgronden of het uitkopen van een deel van de
vloot.
Vanzelfsprekend zijn wij bereid om op constructieve wijze met u als meest betrokken
bewindspersonen te bespreken hoe het toekomstperspectief van de vissector wel kan worden
bevorderd. Wij vragen van u de ambitie om de gevolgen van de gelijktijdige bedreigingen voor de
visserij zo veel mogelijk tegen te gaan:
•
•

•

door in Brussel en Londen de gevaren van de Brexit voor de visserij te agenderen vanuit het
Nederlandse belang;
door het sinds het dit voorjaar verschenen ICES1-rapport volstrekt achterhaalde Europese
pulskorverbod met grote druk en spoed aan de orde te stellen tijdens de Landbouwraad van
Europese ministers;
en door de druk vanuit verschillende gebruiksfuncties op de ruimte in de Noordzee op een
realistische en meer evenwichtige manier tegen elkaar af te wegen. Verantwoorde visserij is
geen bedreiging van de natuurkwaliteit, maar ondersteunt deze juist.

In verband met de komende discussies over het visserijbeleid in de Tweede Kamer sturen wij deze
brief in afschrift aan de Tweede Kamer, tevens naar het secretariaat van het Noordzee Overleg.
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