
 

 

 

 

 

Urk, 1 augustus 2022 

 

 

Onderwerp: 

Gevolgen saneringsregeling visserij 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Per brief van 22 juli 2022 heeft minister Henk Staghouwer de Tweede Kamer geïnformeerd 

over de openstelling saneringsregeling visserij in het kader van de Brexit Adjustment Reserve 

(BAR). Vanwege de crisissituatie die door de brief is ontstaan geven wij hierbij onze visie op 

de brief van de minister. Daarbij trekken we als raadsfracties van CU en CDA gezamenlijk op. 

Op deze manier willen wij een duidelijk en helder signaal afgeven richting onze landelijke 

vertegenwoordigers. Als deelnemende partijen aan de regering worden wij als plaatselijke 

vertegenwoordigers rechtstreeks aangesproken voor het landelijke beleid dat onze 

gemeenschap raakt. 

 

De brief geeft aan dat de saneringsregeling is bedoeld voor die ondernemers die geen 

toekomst meer zien in de visserij en die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het doel van 

de regeling onderschrijven wij. Een saneringsregeling is voor een groot aantal bedrijven de 

enige mogelijkheid om op een redelijke manier een nieuwe toekomst te vinden. Bij veel 

(familie)bedrijven staat het water aan de lippen, omdat in cumulatie met de gevolgen van de 

Brexit sprake is van ander problemen die de sector raken, zoals de energiecrisis, de ruimte 

die nodig is voor ‘wind op zee’ en het verbod op de pulskor. 

 

De regeling geeft echter niet het perspectief waar vurig op was gehoopt en dat nodig is om 

er goed uit te komen. Na een rondgang bij de visserijsector en de aanverwante 

bedrijfstakken zijn de volgende drie punten naar voren gekomen in relatie tot de kamerbrief: 

1. bij gebruik van de saneringsregeling vervalt het contingent (vangstmogelijkheden) 

dat is gekoppeld aan het gesaneerde vaartuig zonder dat daar een compensatie 

tegenover staat. Dit komt voor de deelnemende bedrijven neer op een 

kapitaalvernietiging. De regeling houdt er geen rekening mee dat een aanzienlijk deel 

van het kapitaal is geïnvesteerd in het contingent. 

2. in de brief wordt niet ingegaan op de impact op visserijgemeenschappen. Hoe gaat 

de overheid het verlies aan werkgelegenheid compenseren en de transitie naar 

passend werk faciliteren? 

Fracties CDA en ChristenUnie vertegenwoordigd 

in de Tweede Kamer 

 

 

 



 

 

 

Pagina 2 van 3 

3. in de brief is de saneringsregeling beschreven, maar geen toekomstperspectief voor 

de vissers die willen verduurzamen. Waar blijft de innovatieregeling voor de visserij? 

Het is nu voor de bedrijven onmogelijk een integrale afweging te maken om te kiezen 

voor saneren of juist de weg van innovatie te volgen naar een duurzaam 

visserijbedrijf. 

Wat in dezen als een enorm gemis wordt ervaren, is dat er geen sprake is van continu en 

doorgaand bestuurlijk dialoog tussen visserij en de overheid. Er moet ons inziens 

geïnvesteerd worden in een langdurige relatie en dialoog om gezamenlijk te werken aan 

de vraagstukken van deze tijd. Om zo ook te werken van reactief reageren op nieuwe 

crises naar constructief samenwerken waarbij de problemen op voorhand worden 

getackeld. 

Wij realiseren ons dat voor een dialoog de wil bij alle partijen aanwezig moet zijn. Een 

mogelijke rol hierbij zien wij weggelegd voor het Bestuurlijk Platform Visserij, waarin 

provincies en gemeenten met visserijgemeenschappen zijn vertegenwoordigd.  

Wij als raadsfracties van CU en CDA op Urk leggen het bovenstaande aan u voor met het 

uitdrukkelijke verzoek het volgende te bereiken: 

• het niet (om niet) afnemen van de contingenten van de vissersvaartuigen die 

meedoen met de saneringsregeling; 

• compensatie voor de gevolgen die een sanering voor visserijgemeenschappen 

heeft; 

• duidelijkheid op korte termijn over een innovatieregeling die perspectief biedt 

voor een duurzame voortzetting van de kottervisserij en een adequate inzet van 

de daarvoor beschikbare gelden; 

• structureel overleg met de sector, eventueel door in eerste aanzet het inzetten 

van een bemiddelaar, zoals thans gebeurt bij de agrarische sector in relatie tot 

de stikstofproblematiek. 

Graag zijn wij bereid om de inhoud van deze brief nader toe te lichten. Voor vragen of 

overleg over deze brief kan contact worden opgenomen met: 

Meindert Bakker (CU): bakkermeindert@gmail.com 

Hans Crebas (CDA):  hanscrebas@live.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van het CDA Urk,  Namens de fractie van de ChristenUnie Urk, 

 

Hans Crebas     Meindert Bakker 
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Ter verdere informatie: 

Omroep Flevoland: ‘Sanering treft het hele dorp’ - 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/295598/burgemeester-urk-sanering-treft-het-

hele-dorp  

 

Omroep Flevoland: ‘VisNed wil bij sanering niet alleen vergoeding voor kotter, ook voor 

visrechten’ - https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/295351/visned-wil-bij-sanering-niet-

alleen-vergoeding-voor-kotter-ook-voor-visrechten  

 

Vissersbond: ‘Verbazing en teleurstelling over de saneringsvoorwaarden’ - 

https://www.vissersbond.nl/verbazing-en-teleurstelling-over-de-saneringsvoorwaarden/  

 

Reformatorisch Dagblad: ‘Vissers verbijsterd over intrekken vangstrechten’ - 

https://www.rd.nl/artikel/984661-vissers-verbijsterd-over-intrekken-vangstrechten  

 

 


