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ONDERWERP

Afronding motie "Behoud van pulsvisserij"

Geachte heer/mevrouw,

In deze brief informeren wij u over onze inspanningen in relatie tot de door u op 21 september 
2017 aangenomen motie “behoud van pulsvisserij”.

In de betreffende motie verzochten de fracties van SGP en VVD het College om
• zich aan te sluiten bij de andere Zeeuwse en Zuid-Hollandse gemeenten en samen 

een krachtig geluid te laten horen voor het behoud van de pulsvisserij;
• in goed overleg met de visserijsector het nodige te blijven doen om de toekomst van 

de pulsvisserij te waarborgen.

In vervolg hierop hebben wij contact gezocht met het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV). Het 
BPV treedt op namens alle visserijgemeenschappen in Nederland. Het onderwerp van de 
pulsvisserij staat hoog bij het BPV op de agenda. Zij hebben de contacten met het ministerie 
en met diverse andere visserijorganisaties. Ook nu het Europees Parlement op 16 januari 
2018 gestemd heeft voor een totaalverbod op de pulsvisserij is het BPV alweer bezig met de
vervolgstappen die zij verder namens alle visserijgemeenschappen in Nederland, waaronder 
Vlissingen, kan nemen.

Het BPV heeft tijdens een recent overleg over de pulsvisserij aangegeven erbij gebaat te zijn 
dat acties richting de Triloog (Europese Commissie, het Europees Parlement en de 
Visserijraad (alle ministers van visserij uit de EU-lidstaten)) zoveel als mogelijk gekanaliseerd 
zouden moeten worden. In het verlengde hiervan is het niet verstandig om nieuwe activiteiten 
met andere Zeeuwse en Zuid-Hollandse gemeenten te starten. Wij denken dat wij er beter aan 
doen om met het BPV contact te blijven houden over de acties die zij richting Rijk en Triloog 
verder nog ondernemen. Ook via de directie en de Raad van Commissarissen van de 
visveiling in Vlissingen laten wij ons informeren over het onderwerp.  
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Met de toelichting in deze brief menen wij dat wij de motie “Behoud van pulsvisserij” als 
afgerond kunnen beschouwen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




