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Geachte mevrouw, heer.
Het spreekt vanzelf da t ook ons college met meer dan normale belangstelling heeft uitgezien
naar het op donderdag 2 juni 2016 gepresenteerde eindrapport van de commissie
Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland.
Na kennisname van het rapport is onze conclusie dat het een waardevolle analyse beva t van de
kansen en bedreigingen voor de Zeeuwse economie. Wij vinden het van groot belang dat het
rapport ook een concrete actielijst bevat met de nodige uitdagingen voor bedrijfsleven,
onderwijs en overheid.
Dit vastges teld zijnde is ons opgevallen dat er geen of nauwelijks aandacht besteed wordt aan
het belang van de beroepsvisserij voor Zeeland. Wij willen deze opmerking vooral toespitsen op
het belang van de schaal- en schelpdiersector, die voor wat betreft handel en ven^/erking
geconcentreerd is in Yerseke, maar waarvan het belang zich uitstrekt tot meerdere Zeeuwse
gemeenten.
De schelpdiersector in Zeeland omvat meer dan 100 ondernemingen. Die ondernemingen
bieden werkgelegenheid aan ongeveer 1500 tot 2000 personen.
De sector staat in de toekomst voor grote opgaven in het kader van de vernieuwing van het
schelpdierbeleid en het inspelen op externe ontwikkelingen. Enerzijds gaat het hier om de
opgave om blijvend aan te tonen dat schelpdierkweek en natuur uitstekend samengaan,
anderzijds is rendementsverbetering noodzakelijk om toenemende concurrentie op de markt het
hoofd te kunnen bieden. Vastgesteld moet worden dat de aquacultuurproductie in d e rest van
de wereld stijgt, terwijl die in Nederland daalt. Dat is een trend die omgebogen moet worden.
Verder noopt de aanscherping van de voedselveiligheidseisen tot intensivering van monitoring
en onderzoek.
Om met deze uitdagingen om te kunnen gaan is continue innovatie noodzakelijk en dat
onderstreept het grote belang van de aanwezigheid in Yerseke van instituten als IMARES en
NIOZ.
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Conläcleri met de sector leren ons dat hierbij van de overheid vooral een actieve faciliterende
rol wordt verwacht. Daarbij valt te denken aan adequate vergunningverlening, goede fysieke
infrastructuur en onderwijsvormen die aansluiten op de behoeften binnen de sector.
Wij pleiten er voor om de belangen van de sector nadrukkelijk te betrekken in uw
beraadslagingen over het "rapport Balkenende".
Om reden van het feit dat de beroepsvisserij zich qua belang niet alleen beperkt tot
Reimerswaal maar zich uitstrekt over meerdere Zeeuwse gemeenten, hebben wij de
gemeentebesturen van Tholen, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland in kennis gesteld van
deze brief met het verzoek aan onze brief adhesie te betuigen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Van Dijke van de afdeling
Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeli
reimerswaal.nl.
14 0113 of via ons e-mailadres gemeen
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