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Aanleiding
Het Jongerennetwerk Visserij heeft in November 2013 een bezoek georganiseerd en gebracht aan
politiek Den Haag en het Ministerie van Economische Zaken om kennis te maken met de wereld van
beleidvorming. De reacties op deze excursie waren van beiden kanten dusdanig positief dat we er
graag een gevolg aan wilden geven. In Februari 2014 zijn we daarom met het Jongerennetwerk
afgereisd naar Brussel, voor een bezoek aan het Europees Parlement. De enthousiaste reacties van
deelnemers en Kamerleden hebben Staatssecretaris Sharon Dijksma ook bereikt en ze wilde graag in
gesprek met het Jongerennetwerk. Een mooie kans om kennis te maken en jongeren in de sector te
vertegenwoordigen!

Introductie van het Jongerennetwerk
Tijdens een korte inleiding heeft Durk van Tuinen de aanwezigen aan elkaar voorgesteld en verteld
wat het Jongerennetwerk Visserij is en wat de doelstellingen van onze vereniging zijn. De
Staatssecretaris was tevreden met het feit dat jonge vissers zich hebben verenigd en zich tot doel
hebben gesteld met één mond te spreken. Ook was ze erg positief over de georganiseerde excursies
van het Jongerennetwerk gericht op kennismaking met de beleidswereld.

Verlies van visgronden
Hans Tanis heeft aan de Staatssecretaris uitgelegd dat er angst is binnen de sector voor het continue
verlies van visgebied zonder dat de visserijsector daarin voldoende wordt gekend. Vaak wordt het
gebracht als een mededeling wanneer visgebied verloren gaat, denk aan windmolenparken maar ook
aan het feit dat er steeds meer ruimte wordt gereserveerd voor natuurontwikkeling.
Visserijorganisaties mogen meepraten maar er bestaat twijfel of wel iets met deze input wordt
gedaan. Afgelopen week zijn er tijdens de Ocean Summit uitspraken gedaan over bescherming van
de Doggersbank, Friese Front en Klaverbank, een concreet voorbeeld van gebrekkige
informatievoorziening en overleg naar de sector toe. De sluiting van een deel van de Doggersbank zal
gelden voor sleepnettuigen, er mag wel worden gevist met lijnen. Het Jongerennetwerk heeft
aangegeven dat het hier toch gaat om sluiting van gebieden waar vissers tientallen jaren hun brood
hebben verdiend. Het is voor vissers niet altijd even makkelijk om op een ander bestek te gaan
vissen. Staatssecretaris Dijksma is van mening dat er ruimte moet blijven voor de visserij, maar de
manier waarop de visserij in het geheel past ter discussie kan staan.

Toekomstperspectief
Johan Baaij heeft verteld dat het als jonge vissers beangstigend is om te zien hoeveel regeltjes er wel
niet zijn waar een visserman rekening mee moet houden. We willen als Jongerennetwerk en sector
graag meedenken in processen omtrent wet- en regelgeving, maar er wordt nu zoveel gesproken
over de visserij door verschillende instanties dat het voor de visserij qua tijd niet altijd mogelijk is om
mee te praten. Ook de bezetting binnen de belangenvertegenwoordiging van de visserij is niet groot
genoeg om aan alle overleggen deel te kunnen nemen. “Er zijn meer mensen die over de visserij
praten dan dat er daadwerkelijk vissen.”, aldus Hans. Staatssecretaris Dijksma heeft benoemd dat
het zaak is dat de belangenbehartiging van de visserij één vuist maakt, iets wat nu onvoldoende het
geval is. Een te grote mate van verdeeldheid binnen de sector komt de processen niet ten goede. Het
Jongerennetwerk heeft aangegeven voorstander te zijn van meer samenwerking en daar zelf ook
hard voor bezig te zijn, onder andere met de Kadergroep Visketen.

IJsselmeervisserij
Pierre Buis vroeg zich af hoe het nu gaat op het IJsselmeer, waar sanering nodig is. De
Staatssecretaris benadrukte dat de overheid geen voorstander is van sanering, geld moet
beschikbaar zijn voor diegene die zich verder willen ontwikkelen zowel in als buiten de visserij met
het bedrijf. Voor het IJsselmeer geldt specifiek het voorbeeld dat een sanering daar waarschijnlijk
tekort schiet in het oplossen van de problemen aldaar, omdat er veel slapende
vergunningen/merken zijn. Daarnaast zorgt de voor de visserij slechte waterkwaliteit niet voor een
tijdig herstel wanneer er alleen vergunningen worden uitgekocht.

EFMZV
De Staatssecretaris licht toe dat het nieuwe EFMZV ook financiële steun biedt voor startende
ondernemers in de sector, de visie van het JNV heeft hier mede aan bijgedragen. Het
Jongerennetwerk heeft uitgelegd dat er samenwerking is met NAJK en YFM en dat de leeftijd gelijk is
gesteld aan het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, dat ook een ‘jongeren’-grens hanteert van een
maximumleeftijd van 35 jaar oud. Staatssecretaris Dijksma is blij met deze ontwikkeling.

Vervolg
Ondanks de beperkte tijd van de
staatssecretaris zou ze graag contact
willen blijven houden met het
Jongerennetwerk. Ze vraagt Frans
Vroegop om hier zorg voor te dragen.
Zowel het Jongerennetwerk als de
Staatssecretaris hebben het gesprek
als zeer prettig ervaren en kijken uit
naar verdere samenwerking en
ontmoetingen.

