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Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 08-01-2014)
1.

De PVV is van mening dat de
Nederlandse regering alles in het werk
moet stellen om snellere besluitvorming
in Brussel voor elkaar te krijgen. Daarbij
past een actieve houding. Kunt u
aangeven of de staatssecretaris van
Economische Zaken alles in het werk
stelt om snellere besluitvorming voor
elkaar te krijgen ?

1.

2.

Indien u met de PVV van mening bent
2.
dat de bovengenoemde actieve houding
van de staatssecretaris in dit soort
belangrijke economische kwesties mag
worden verwacht, kunt u dan aangeven
of u hierover contact hebt gehad met de
staatssecretaris ? Zo nee, waarom niet ?

Ja. De uitdrukkelijke wens van (een groot
deel van) de Nederlandse kottervloot om op
korte termijn te komen tot een uitbreiding van
het aantal ontheffingen voor elektrisch
vissen, is onderwerp van bespreking geweest
in jongstleden vergadering van het Bestuurlijk
Platform Visserij (BPV), waar 14 Nederlandse gemeenten en 6 provincies lid van zijn
en waar gedeputeerde Van Beveren
voorzitter van is. Naar aanleiding van een
door de gemeenteraad aangenomen motie,
heeft de gemeente Goeree-Overflakkee de
staatssecretaris op 3 oktober 2013 schriftelijk
verzocht alles in het werk te stellen het aantal
ontheffingen van het Europese verbod om
met elektriciteit te vissen op korte termijn uit
te breiden. Op 6 november 2013 heeft de
staatsecretaris op dit verzoek gereageerd. In
haar reactie geeft zij onder andere aan "…
dezelfde urgentie te voelen om zo snel
mogelijk het aantal vergunningen om met het
pulstuig te vissen verder uit te breiden" en
"geen gelegenheid voorbij te laten gaan om
het belang en de voordelen van de
pulsvisserij onder de aandacht te brengen".
Deze houding en inzet van de Nederlandse
lidstaat en de staatssecretaris is ons
bevestigd in recentelijke contacten in Brussel
(zie vraag 2).
In bovenvermeld schrijven van de
staatssecretaris aan de gemeente GoereeOverflakkee geeft zij tevens aan "er vurig
voor te pleiten om de mogelijkheden om met
het pulstuig te vissen verder uit te breiden".
Wij hebben geen redenen te twijfelen aan de
inzet van de staatssecretaris in dit dossier.
Aanvullend aan de inspanningen van de
staatssecretaris én de Nederlandse visserijsector, heeft gedeputeerde van Beveren, als
leider van een Nederlandse delegatie waar
ook de gemeenten Urk en GoereeOverflakkee deel van uit maakten, op
20 december jl. in Brussel gesproken met
kabinetsmedewerkers van eurocommissaris

2
Damanaki en de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. Eén dag eerder, op
19 december jl., waren de onderhandelingen
in de zg. triloog (EC, EP en Raad) over het
Europese Fonds voor Maritieme Zaken en
Visserij (EFMZV) gestaakt vanwege (op dat
moment) niet te overbruggen verschil van
inzicht. Omdat het voorstel tot uitbreiding van
het aantal ontheffingen voor elektrisch vissen
hier een onderdeel van vormt (zie vraag 3),
heeft ook hierover op dat moment geen
(positieve) besluitvorming plaatsgevonden.
De gemaakte afspraak om de gesprekken in
januari te hervatten én het feit dat het
onderdeel betreffende elektrisch vissen niet
controversieel is, biedt echter hoop dat op
korte termijn alsnog tot positieve
besluitvorming gekomen kan worden. Ook
voor wat betreft de komende besprekingen
twijfelen wij niet aan de inzet van de
Nederlandse lidstaat c.q. de staatssecretaris
om de gewenste uitbreiding van het
elektrisch vissen mogelijk te maken.
3.

Wanneer er niet snel tot besluitvorming
3.
wordt overgegaan in Brussel dan zou de
staatssecretaris een tijdelijke ontheffing
af kunnen geven in afwachting van de
definitieve uit Brussel, zodat gedupeerde
vissers alvast kunnen beginnen met de
pulskor en niet in hun bestaan worden
bedreigd. Bent u bereid deze oplossing
voor te stellen aan de staatssecretaris ?
Zo nee, waarom niet ?

Zoals gesteld is het vissen met elektriciteit bij
wet verboden in de Europese Unie, maar
hebben lidstaten een ontheffing om een deel
van hun vloot met het pulstuig te laten
vissen. Voor Nederland betreft dit thans 5%
van de vloot, zijnde 42 kotters. Het volledig
vrijgeven van de pulsvisserij kan op zijn
vroegst geregeld worden in de herziening
van de Technische Maatregelen Verordening
in 2015. Omdat de Nederlandse lidstaat én
de Nederlandse visserijsector hierop niet wil
(en kan !) wachten, is gekozen voor de route
van het EFMZV teneinde het aantal
ontheffingen te verdubbelen tot 10% van de
vloot. Hiermee tracht de staatssecretaris dus
reeds een versnelde procedure te volgen. In
hoeverre het verstrekken van tijdelijke
ontheffingen tot de bevoegdheden van de
staatssecretaris behoort, wordt momenteel
door het ministerie van EZ onderzocht. Wij
tekenen hierbij wel aan dat het aangaan van
(forse) investeringen, vooruitlopend op
definitieve toestemming door 'Brussel' een
risico voor de betreffende ondernemer vormt.
Overigens zullen wij in het algemeen en
gedeputeerde Van Beveren als voorzitter van
het BPV in het bijzonder, datgene doen dat in
ons vermogen ligt om uitbreiding van het
elektrisch vissen mogelijk te maken. Uitbreiding van het aantal ontheffingen is daartoe
een eerste stap, maar totale vrijgave van
elektrisch vissen vormt onze inzet in dit
dossier.
MIDDELBURG, 21 januari 2014
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