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Betreft NetVISwerk pleit voor actieve ondersteuning van innovatie in de  kleinschalige visserij 
  

Geachte leden van de vaste Kamercommissie  Visserij, 
 
Uit het verslag van de Landbouw en Visserijraad van vorige maand blijkt dat het ministerie van 
LNV zich verzet tegen de oproep van een aantal landen de kleinschalige visserij meer ruimte te 
geven bij het toekennen van subsidies uit het EFMZV.  
De minister stelt dat het huidige fonds en haar opzet voldoende mogelijkheid geeft voor de 
kleinschalige visserij. Ook  stelt de Minister dat het fonds ingezet moet worden voor het 
ondersteunen van echte innovaties en verduurzaming in de visserij.  
De kleinschalige visserij heeft wel degelijk behoefte aan technische en financiële ondersteuning bij 
het verduurzamen ven de visserij en het inspelen op de vele veranderingen voor de kust ten 
gevolge van kustversterking en de aanleg van windmolenparken. 
Zo valt er nog veel te verbeteren aan het beheer van de visbestanden die van belang zijn voor de 
kleinschalige visserij middels gedegen vangstregistratie en gedegen onderzoek met de inzet van 
beroepsvissers. Een goed voorbeeld is het recentelijk gestarte onderzoek naar de visstand op het 
wad. Een initiatief dat verdieping en uitbreiding verdient rond bijvoorbeeld het rapen van oesters en 
onderzoeken in de Zeeuwse Delta, zoals rond de openstelling van de kier. Ook voor het vissen in 
windparken zijn innovatiesubsidies voor de kleinschalige visserij belangrijk.  
 
Zowel de huidige inrichting van het fonds als de inrichting van de besteding van de 15 miljoen 
subsidie voor de innovatie in de visserij bieden de kleinschalige visserij te weinig mogelijkheden. 
De minimale subsidiebedragen die aangevraagd moeten worden, de hoge eigen bijdragen en de 
zware risico’s bij een negatieve beoordeling van RVO van de besteedde gelden betekenen een 
forse hindernis voor de kleinschalige visserij. 
 
Het bestuur van NetVISwerk vraagt U dringend in het overleg met de Minister hiervoor aandacht te 
vragen. 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
Albert Jan Maat  
Voorzitter NetVISwerk 
 
 



 

Bijlage bij brief 24/07/2018 aan minister Schouten 
 
Kleinschalige, duurzame visserij voor de kust luidt de noodklok 
 
De zee en de kust lijken de oplossing te zijn voor veel klimaat- en duurzaamheidskwalen. 
Vanwege de stijging van de zeespiegel spuiten we op grote schaal zeezand op de stranden en 
forceren we nieuwe duinen of kunstmatige zandlagunes. Windmolens: we willen ze niet in de 
achtertuin en dus bouwen we het ene na het andere windmolenpark voor de kust. En dan de 
visserij: Nederlandse kotters vissen met hun duurzame pulstechniek steeds dichter bij de kust; 
dat bespaart een mooie slok diesel. Daarmee zetten de kotters een flinke stap richting 
duurzaam vissen.  
 
Dat al deze duurzame ontwikkelingen op zee de kleinschalige kustvisserij in het vaarwater 
komen is blijkbaar bijzaak. In werkelijkheid vormen deze duurzaamheidsgolven bijkans een 
tsunami voor het zeeleven én voor de regionale, ambachtelijke visserij voor de kust, die echt 
duurzaam is. Voor een echte duurzame economie is regionale voedselproductie essentieel. 
Regionale visvangst met technieken die de natuur zijn werk laat doen, zoals fuiken en staand 
want netten, zijn een klassiek maar o zo duurzaam alternatief. Aloud ambacht met weinig 
transportzeemijlen draagt daadwerkelijk bij aan een circulaire economie. Met de grootschalige 
milieuoplossingen lijken we nu het kind met het badwater weg te gooien. 
 
Maar wat willen de ambachtelijke kustvissers dan? Al die grootschalige oplossingen en 
investeringen in milieu en klimaat maar over boord zetten? Natuurlijk niet, maar wie het kleine 
niet eert… Groot en klein kunnen hand in hand werken aan milieu- klimaatbeleid, mits ze 
elkaar als goede buur zien staan en elkaar de ruimte geven.  
 
Voor de ambachtelijke kustvissers ziet goed nabuurschap er als volgt uit: 

1. Geef de kleinschalige kustvissers vrije toegang in de windmolenparken. 
2. Toets kustversterking door zandsuppletie eerst op effecten op de onderwaternatuur. 
3. Beperk de snelgroeiende scheeps- en pleziervaart in de kustwateren. 
4. Beperk de pulsvisserij tot de gebieden waar al met de boomkortechniek werd gevist en vang 

ook niet meer dat. Het zal het broodnodige draagvlak voor de pulsvisserij vergroten. 
5. Stimuleer de directe afzet van dagelijks aangevoerde, kraakverse vis aan consument, 

restaurant, strandtent en speciaalzaak (inclusief keurmerk). 
6. Geef de kleinschalige vissers absolute voorrang bij het uitvoeren van onderzoekstaken in de 

kustwateren. 
7. Stimuleer de duurzame, kleinschalige visserij rond de grote waterwerken aan de Nederlandse 

kust en benut hun aanwezigheid daar voor voorlichting over duurzame visserij. 
 
Voor het klimaat is het 5 voor 12, voor de echte duurzame, kleine en ambachtelijke kustvissers 
is de tijd al om. Het is daarom alle hens aan dek voor overheid, bedrijfsleven en allen die een 
duurzaam kust- en zeeleven een warm hart toedragen. Vandaag beginnen, morgen is geen 
alternatief. 
 
Albert Jan Maat, voorzitter NetVISwerk, vissers naar draagkracht van het water 
Laurent Raynal, voorzitter LIFSN, Belgische kustvissers, bestuurslid NetVISwerk 


