Provinciale Staten

Zaaknummer: 81451
Vragen van de statenleden R. Brunke en R. Koevoets (ProZeeland) ingevolge artikel 44
reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 219.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Vissen in
windparken:
(ingekomen: 28 juli 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Bent u bekend met het artikel uit de PZC
“Vissen in windparken nu al kansloos”.

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Ja.

2.

Wat betekent deze uitspraak voor de €
39.000 die de provincie in het project heeft
gestoken ?

2.

Over het al dan niet doorgaan van het project
zijn we nog in overleg met de projectpartners
(waaronder 4 visserij-organisaties en
Wageningen Marine Research) en het
ministerie LNV. Als het project niet
uitgevoerd kan worden zoals voorzien dan
zullen wij onze subsidie terugvorderen.

3.

Op welke termijn gaat u in gesprek met de
minister ?

3.

Op 29 juli zijn door de kamerleden Boswijk
en Van den Berg (CDA) Kamervragen
gesteld over het artikel waarop u doelt.
In de beantwoording geeft de minister aan
graag met ons als provincie Zeeland en de
visserijorganisaties in gesprek te gaan om
het voorgenomen beleidskader passieve
visserij Wind op Zee te ontwikkelen.
Zij volhardt in haar standpunt dat
experimenten binnen windpark Borssele
kavel II binnen de kaders zoals gepubliceerd
in de Staatscourant op 11 augustus 2021
dienen plaats te vinden. Het stelt ons teleur
dat de minister niet bereid is de strakke
kaders te verruimen, en daarmee meer
mogelijkheden te bieden voor experimentele
visserij in windpark Borssele. Momenteel
beraden we ons samen met de partners in
het project op de beste marsroute.

4.

Als onderzoeken van Wageningen Marine
Research al door de minister worden
afgeserveerd hoe groot schat u dan de kans
in dat zij open staat voor nieuwe
vismethoden ?

4.

Wageningen Marine Research heeft ter
voorbereiding op het project een factsheet
opgesteld waarin ‘een overzicht (staat) van
visserijtechnieken die potentieel geschikt
worden geacht voor uitvoering binnen de
windparken’. Daadwerkelijke toepassing van
(een deel van) deze technieken zou
vervolgens tot wetenschappelijk
onderbouwde onderzoeksgegevens dienen
te leiden. Dit vormt juist het doel van het
project “Vissen met de Wind”.

5.

Windparken op zee hebben nadelige
gevolgen voor mens en dier, het is niet

5.

Wij spannen ons voortdurend in om de
Zeeuwse visserijsector in haar voortbestaan

Vragen aan gedeputeerde staten
toegestaan om op deze goede
vangstgronden te vissen, wat is de provincie
voornemens, afgezien van een gesprek met
de minister, om de Zeeuwse visserij te
steunen in haar voortbestaan ?

Antwoorden van gedeputeerde staten
te steunen. Dat doen we in onze rol als
voorzitter van het landelijke Bestuurlijk
Platform Visserijoverheden, door
ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen
van nieuwe vistechnieken en door de
belangen van de Zeeuwse visserijsector in tal
van dossiers en overlegsituaties mee te
(laten) wegen. Ook onze subsidie voor het
project Vissen met de Wind vormt hier een
concreet voorbeeld van.
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