
                             

    

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN  

 

Aan  : de voorzitter van Provinciale Staten 

Datum  : 24 januari 2018 

Onderwerp : verbod op pulskor en gevolgen voor visserijsector in Zuid-Holland 

 

 
 

Toelichting 
 
Tot onze verbazing heeft het Europees Parlement recent in meerderheid besloten om het 
vissen met het zogeheten pulskor te verbieden. Dit betekent een enorme klap voor de 
Nederlandse visserij die veel in deze techniek geïnvesteerd heeft. Nederland heeft op dit 
moment nog 84 ontheffingen waarvan er 75 gebruikt worden, maar daar komt nu dus een 
einde aan. 
 
Het CDA en SGP&CU zijn verbijsterd en bezorgd over deze ontwikkelingen aangezien het 
verbod op gebruik van de pulskor een ramp betekent voor de Nederlandse visserij en de 
kottergezinnen. De visserij is een belangrijke sector in Zuid-Holland, met name voor de 
kustplaatsen Katwijk, Scheveningen en Stellendam. Daarnaast heeft de visserijsector zich de 
laatste jaren ingespannen voor scholing en voor duurzaamheid, zowel in aard van bevissing 
als vermindering van energiegebruik. 
 
Kortom, een zorgwekkende ontwikkeling die de toekomst van veel Nederlandse 
kottergezinnen onzeker maakt. 
Derhalve de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten: 
 

1. Is het college op de hoogte van deze ontwikkelingen? Zo ja, wat vindt de Provincie 
van deze ontwikkelingen?  
 

2. Is het college bereid om op alle mogelijke manieren nationaal en internationaal inzet 
te plegen om de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de visserij sector in Zuid-
Holland onder de aandacht te brengen, dit in lijn met de toezegging in de laatste 
Statenvergadering van 8 november jl.? *) 

 
3. Ziet het college aanleiding om hierin samen met andere Provincies en het Rijk op te 

trekken en te lobbyen richting het Europees Parlement en/of de Europese Commissie 
en de raad van Ministers, bijvoorbeeld ook via het Comité van de Regio’s? 

 
4.   Is het college bereid om met de visserijsector vooral over dit specifiek punt te 

overleggen om de visserijbelangen te behartigen? 
           
 
Muzaffer Cetin, CDA Statenfractie Zuid-Holland 
Henk van Dieren, SGP & ChristenUnie Statenfractie Zuid-Holland 

 

*) GS zegden toe dat zij zich sterk zouden maken voor de toekomst van de Visserij na de 

Brexit. 


