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Onderwerp: waarschuwing voor koude sanering kottervloot 

Uw schrijven:- 

Urk,    5 juli 2022  

Geachte minister Staghouwer,  
 
De Nederlandse kottervisserij heeft NU financiële overheidssteun nodig anders dreigt er een koude 

sanering die zijn weerga niet kent. Deze waarschuwing willen wij u niet onthouden, zeker niet nadat 

u aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat u een koude sanering van de visserijsector als 

onwenselijk acht en u ervoor kiest om een overbruggingsregeling uit te werken. Vandaar deze brief 

waarvan wij ook een afschrift aan de leden van de vaste commissie voor LNV sturen.  

Noodzaak tot snel handelen 

Uw brief aan de Tweede Kamer van 1 juli 2022 - Agenda visserij: borgen voedselwinning uit zee en 

grote wateren (kenmerk: DGNVLG/22218250) - biedt weliswaar perspectief voor de vissers op de 

lange termijn, en daar zijn wij u dankbaar voor, maar niet voor de korte termijn. Een 

overbruggingsregeling (de-minimis) is eerder gisteren dan vandaag nodig en kan zeker niet enkele 

maanden op zich laten wachten. Er is bittere noodzaak om snel te handelen anders is het voor veel 

kotterbedrijven echt te laat. Uw brief en het bijgaande WUR-rapport Mogelijke inkomenseffecten van 

de oorlog in Oekraïne voor bedrijven in het Nederlandse viscluster, onderschrijven dit; 74% van de 

kotterbedrijven is verliesgevend. Op 24 mei 2022 hebben wij u een noodkreet gestuurd en gevraagd 

om een de-minimisregeling op korte termijn open te stellen. Het is nu zes weken later en de 

Nederlandse kottervissers staan nog steeds met lege handen terwijl hun Franse collega’s al maanden 

geleden hun geoorloofde staatssteun hebben ontvangen. Dat lijdt tot grote frustraties van zowel 

vissers als visserijbestuurders. We stevenen af op een koude sanering die u maar ook wij niet 

wensen.  

Visserijdebat 

Morgen heeft u een (tuinbouw- en) visserijdebat met de Tweede Kamerleden. Uw antwoord op de 

motie Grinwis is geagendeerd. Wij hopen dat u na afloop van het debat de kottervisserij op de kortst 

mogelijke termijn tegemoet kunt treden met een overbruggingsregeling (de-minimis).  
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