Provinciale Staten
Vragen van het statenlid dhr. R. Haaze (PVV) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 104.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake aanlandplicht visserij

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 29 augustus 2016)
1.

Heeft u kennisgenomen van de
berichtgeving op Omroep Zeeland en
in de PZC over bovengenoemd visserijprotest in Rotterdam d.d. 27 augustus jl.?

1.

Ja.

2.

Bent u het met de PVV-fractie eens
dat in de afgelopen anderhalf jaar duidelijk is gebleken dat invoering van de
aanlandplicht niet-uitvoerbaar, nietnaleefbaar en niet-handhaafbaar is en
dat daarom het discardplan van tafel
moet? Zo nee, waarom niet?

2.

De aanlandplicht is onderdeel van het in
2013 hervormde Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid en zal tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2019 gefaseerd worden ingevoerd. Het doel van de aanlandplicht is het bevorderen van de selectiviteit
van vistuigen en daarmee het verminderen
of voorkomen van ongewenste bijvangst.
Hoewel wij het uitgangspunt om de selectiviteit in de visserij te verbeteren onderschrijven, zijn wij met u van mening dat de
daartoe gekozen route van de aanlandplicht zowel uit economisch als ecologisch
perspectief niet de juiste is.

3.

Heeft uw college in de richting van de 3.
staatssecretaris van Economische
Zaken aangegeven dat genoemde
aanlandplicht voor onze vissers niet
werkbaar is, en dat er met klem aan
Brussel moet worden duidelijk gemaakt dat er een voor de vissers werkbare regeling moet komen ? Zo nee,
bent u bereid dat alsnog te doen?

Portefeuillehouder De Bat is voorzitter van
het landelijke samenwerkingsverband van
regionale visserijgerelateerde overheden,
het Bestuurlijk Platform Visserijoverheden
(BPV). Door dit gremium wordt intensief
contact onderhouden met de landelijke
visserij-organisaties Visned en Nederlandse Vissersbond. In overleg met deze
organisaties wordt regelmatig bezien welke
rol het BPV in het dossier aanlandplicht
kan vervullen. In dat kader zijn door een
delegatie van het BPV, waaronder vertegenwoordigers van de provincie Zeeland
en de gemeente Urk, én het visserijbedrijfsleven meerdere gesprekken
gevoerd met enkele belangrijke stakeholders in Brussel, waaronder (Nederlandse)
Europarlementariërs.

4.

Welke inspanningen gaat uw college
verder nog ondernemen om de visserijsector te bevrijden uit de wurggreep
van de aanlandplicht?

Ook in de komende periode zullen wij blijven wijzen op de nadelige effecten van de
aanlandplicht en zullen wij waar mogelijk
pleiten voor maatregelen die deze negatieve gevolgen kunnen verminderen.

4.

Begin oktober staat een visserij-overleg
gepland met o.a. de directeur Visserij van
het ministerie EZ. De (negatieve gevolgen
van) de aanlandplicht en eventuele mogelijkheden tot vermindering van deze gevolgen zullen daar één van de gespreksonderwerpen vormen.

MIDDELBURG, 20 september 2016
Namens de fractie van PVV,

Gedeputeerde Staten,

dhr. R. Haaze

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit
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