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Verbod op pulskor en gevolgen voor visserij sector in Zuid-Holland

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Tot onze verbazing heeft het Europees Parlement recent in meerderheid besloten om
het vissen met het zogeheten pulskor te verbieden. Dit betekent een enorme klap voor
de Nederlandse visserij die veel in deze techniek geïnvesteerd heeft. Nederland heeft
op dit moment nog 84 ontheffingen waarvan er 75 gebruikt worden, maar daar komt
nu dus een einde aan.
Het CDA en SGP & CU zijn verbijsterd en bezorgd over deze ontwikkelingen
aangezien het verbod op pulskor een ramp betekent voor de Nederlandse visserij en
de kottersgezinnen. Want de visserij is een belangrijke sector in Zuid-Holland, met
name voor de kustgemeenten Katwijk, Scheveningen en Stellendam. Daarnaast heeft
de visserijsector zich de laatste jaren ingespannen voor scholing en voor
duurzaamheid, zowel in aard van bevissing als vermindering van energiegebruik.
Kortom, een zorgwekkende ontwikkeling die de toekomst van veel Nederlandse
kotters onzeker maakt.
1.

Is het college op de hoogte van deze ontwikkelingen? Zo ja, wat vindt de Provincie
van deze ontwikkelingen?
Antwoord
Ja, het college is op de hoogte van deze ontwikkelingen. De provincie volgt
nauwgezet de ontwikkelingen op nationaal niveau (Tweede Kamer, het ministerie, de
sector) en in Brussel (Europees Parlement, Europese Commissie etc.). De provincie
deelt de zorg die binnen de sector leeft en is zich bewust van de investeringen die de
sector de afgelopen jaren heeft gedaan om deze innovatieve techniek te kunnen
toepassen. De provincie is van mening dat samen met de sector en andere overheden
moet worden ingezet op behoud van de mogelijkheden voor deze milieuvriendelijke en
duurzame vorm van visserij. Overigens heeft het Europees Parlement deze vorm van
visserij niet verboden, maar zich ertegen uitgesproken.

2.

Is het college bereid om op alle mogelijke manieren nationaal en internationaal inzet te
plegen om de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de visserij sector in Zuid-
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Holland onder de aandacht te brengen, dit in lijn met de toezegging in de laatste
Statenvergadering van 8 november jl.?
Antwoord
Ja, het college is bereid om nationaal en internationaal inzet te plegen om de
gevolgen van deze ontwikkelingen onder de aandacht te brengen. Dat doen wij
momenteel langs meerdere sporen. Ten eerste, de provincie heeft zitting in het
Bestuurlijk Platform Visserij, dat de activiteiten van gemeenten, provincies en
visserijorganisaties coördineert. Dit Bestuurlijk Platform heeft daartoe op 23 januari jl.
een spoedberaad gehouden. Bovendien heeft de Minister tijdens Algemeen Overleg
Landbouw en Visserijraad in de Tweede Kamer op 24 januari jl. toegezegd dat zij de
Stuurgroep Puls weer wil activeren en dat daarin ook Bestuurlijk Platform Visserij kan
worden vertegenwoordigd. Ten tweede, de provincie heeft de “Santiago Declaration”
ondertekend, waarin bij de Europese Unie aandacht wordt gevraagd voor de
visserijsector, in het kader van de Brexit-onderhandelingen. Ten derde, de provincie
houdt de ontwikkelingen in Brussel en in Den Haag nauwgezet in de gaten. Tot slot,
momenteel worden in opdracht van het Bestuurlijk Platform Visserij de mogelijke
sociaal-economische gevolgen van een eventueel verbod op pulsvisserij in beeld
gebracht, ook voor de visserijgemeenschappen in Zuid-Holland.
3.

Ziet het college aanleiding om hierin samen met andere Provincies en het Rijk op te
trekken en te lobbyen richting het Europees Parlement en/of de Europese Commissie
en de raad van Ministers, bijvoorbeeld ook via het Comité van de Regio’s?
Antwoord
De provincie pakt daar waar nodig gezamenlijk de lobby op. Het is echter zo dat de
Triloog die nu gaat plaatsvinden bepalend is voor de richting van de nieuwe
voorstellen of de stappen die gezet gaan worden door de Europese Unie (EU). In de
Triloog zijn de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Visserijraad (alle
ministers van Visserij uit de EU-lidstaten) de partners. Binnen de Triloog wordt het
uiteindelijke standpunt bepaald. Dit betekent dat het Rijk nu aan zet is. Minister Carola
Schouten (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)) heeft de
Europese landbouwministers uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek naar
pulsvisserij om de Nederlandse kennis over deze innovatieve techniek breed te delen.
Immers, deze techniek draagt bij aan de maatschappelijke opgaven zoals energie,
klimaat en leefomgeving en deze opgaven spelen ook in Europa. Vijf
Europarlementariërs zijn op 1 februari 2018 op bezoek geweest in Stellendam om
kennis te maken met de techniek. De provincie blijft in gesprek over de kwestie met de
relevante stakeholders.

4.

Is het college bereid om met de visserijsector vooral over dit specifiek punt te
overleggen om de visserijbelangen te behartigen?
Antwoord
Het college is bereid om met de visserijsector over dit specifieke standpunt te
overleggen. De coördinatie daarvan ligt bij eerdergenoemd Bestuurlijk Platform
Visserij en in dat kader vinden ook gesprekken plaats met de Zuid-Hollandse
gemeenten waar visserij een sector van belang is.
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