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0007775)

Contact

drs. M. Bottema

070 - 441 63 24

m.bottema@pzh.nl

Onderwerp

Ondertekening Declaration of Santiago de Compostela ter ondersteuning van de visserij en de 

visserijgemeenten in de Brexit onderhandelingen.

Publiekssamenvatting

De toekomst van Britse en EU-vissers en de lokale gemeenschappen die van de zee 

afhankelijk zijn, hebben allen belang bij een goede toegankelijkheid van de Europese wateren. 

Het is van groot belang dat de Brexit onderhandelingen niet leiden tot een beperking voor de 

visserij om in delen van deze wateren te vissen. Gezamenlijk koers houden blijft in het belang 

van duurzame en gezonde vis, de vissers, en onze visserijgemeenschappen. De Declaration 

of Santiago de Compostela is opgesteld om dit belang te onderschrijven. De Declaration is 

door een groot aantal visserijgemeenten in Europa getekend. Met de ondertekening wordt een 

internationale oproep gedaan aan de Europese Commissie en de lidstaten. Zij worden 

opgeroepen om de maatschappelijke en economische toekomst van de visserijgemeenten, 

alsook de visserij waar zij van afhankelijk zijn, veilig te stellen ook na de Brexit. Het college 

van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland steunt dit initiatief ten zeerste en heeft besloten 

om de Declaration of Santiago de Compostela mede te ondertekenen. 

Advies

1. Met de Declaration of Santiago de Compostela in te stemmen, waarin een oproep wordt 

gedaan aan de Europese Commissie en de lidstaten om de maatschappelijke en 

economische toekomst van de visserijgemeenten, als ook de visserij waar zij van 

afhankelijk zijn, veilig te stellen ook na de Brexit. 

2. Gedeputeerde J.F. Weber te machtigen om de Declaration of Santiago de Compostela te 

ondertekenen.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Declaration of Santiago de Compostela.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, 

bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te 

geven aan J.F. Weber, gedeputeerde Energie, Natuur, Recreatie en Landbouw van de 

Provincie Zuid-Holland, om de Declaration of Santiago de Compostela met nationale en 

internationale partners, waaronder de gemeenten Goeree-Overflakkee, Den Haag en Katwijk 

namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar drs. M. Bottema Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Weekers, JJF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 21 november 2017 21 november 2017
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Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- Machtiging.declaration SdC.docx
- Persbericht - 23 oktober 2017 – Santiago de Compostella
- Santiago Declaration
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1 Toelichting voor het College

De ‘Declaration of Santiago de Compostela’ is een initiatief van de Europese Visserij 

gemeenschappen die op 23 oktober 2017 in Santiago de Compostella een verklaring hebben 

ondertekend om de visserij een hoge prioriteit te geven in de Brexit onderhandelingen. Er 

zijn maar weinig sectoren in Nederland waar de impact van de Brexit zo groot kan zijn als bij 

de visserijsector. Dit komt omdat veel van onze vis gevangen wordt in Britse – nu nog EU –

wateren. Valt de toegang tot die wateren weg, omdat het Verenigd Koninkrijk het 

gebruiksrecht van zijn Exclusieve Economische Zone (EEZ) opeist, dan valt ook het 

economisch fundament onder de Nederlandse visserij weg. Dit geldt ook voor de 

visserijsectoren in Ierland, Frankrijk, België, Duitsland Denemarken, Zweden, Portugal, 

Spanje en (deels) Polen. 

In Zuid-Holland zijn drie belangrijke visserijgemeenten (Gemeente Goeree-Overflakkee, 

gemeenten Den Haag en Katwijk) die gevolgen kunnen ondervinden van de Brexit 

onderhandelingen.

De provincie is agenda lid van het Bestuurlijk Platform Visserij(BPV) in Nederland. De drie 

genoemde gemeenten zijn ook lid. Het BPV speelt een belangrijke rol in de lobby richting 

Brussel en heeft ook meegewerkt aan het opstellen van de Declaration. Op 23 oktober heeft 

een groot aantal visserijgemeenten en regio’s in Santiago de Declaration ondertekend. De 

provincie Zuid-Holland heeft zich toen niet actief gemeld. De provincie Zuid-Holland en 

andere partijen zijn alsnog gevraagd de Declaration mede te ondertekenen. De (digitale) 

handtekeningen (dat kan inclusief naam) worden toegevoegd aan het bestaande document. 

Dat verzoek is gedaan vanuit het BPV. Bovendien sluit de ondertekening ook aan bij de 

wens van een aantal Statenfracties.

Er wordt op dit moment ook een programma opgesteld voor het aanbieden van de 

Declaration bij de sleutelpersonen in Brussel.

Met de ondertekening van de Declaration of Santiago de Compostela steunt de provincie het 

initiatief en de lobby om de visserij en de belangen van de visserijgemeenten stevig onder de 

aandacht te brengen bij de lidstaten, de Europese Commissie en het Europese Parlement.

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële consequenties. Het gaat zuiver om steunbetuiging.

Juridisch kader

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven 

machtiging wordt J.F. Weber, gedeputeerde Energie, Natuur, Recreatie en Landbouw van de 

Provincie Zuid-Holland, gemachtigd om de Declaration of Santiago de Compostela met nationale 

en internationale partners, waaronder de gemeenten Goeree-Overflakkee, Den Haag en Katwijk

namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
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2 Proces

Het besluit heeft geen juridische gevolgen. De ondertekening vindt plaats door het sturen 

van de digitale handtekening van Gedeputeerde J.F. Weber aan het secretariaat van het 

BPV, de heer Juriean Brands,j.brands@urk.nl

3 Communicatiestrategie

Publiekssamenvatting is voldoende. Er is bij de officiële ondertekening in Santiago breed 

aandacht geweest in de pers. Het persbericht is bijgevoegd ter kennisname. Communicatie 

verloopt vooral via het BPV.
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