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Geachte heer, mevrouw,
Op 13 februari 2019 hebben de Europese instellingen een politiek akkoord
gesloten over de nieuwe verordening technische maatregelen. In dit akkoord is
overeengekomen dat pulsvisserij zal worden verboden. In de nieuwe verordening
is daarbij voor een zeer beperkt aantal pulsvaartuigen in een beperkte
overgangsperiode tot 1 juli 2021 voorzien. Over dit politiek akkoord wordt
waarschijnlijk in april 2019 gestemd in het Europees Parlement en vervolgens in
de Raad van de Europese Unie. Naar verwachting zal de nieuwe verordening met
ingang van 1 juni 2019 van kracht worden. Het bovenstaande betekent dat de
onderhandelingen over pulsvisserij formeel nog steeds lopen, al zal er aan de
inhoud van het besluit waarschijnlijk weinig meer veranderen. Vóór de stemming
in het Europees Parlement kan ik u helaas geen definitief bericht geven over de
toekomst van uw pulstoestemming. Ten behoeve van de toestemmingen die al
aflopen voor juni van dit jaar geef ik in deze brief aan hoe ik daar mee om zal
gaan.
Allereerst wil ik benadrukken dat het voorgenomen verbod op pulsvisserij in mijn
ogen onterecht en onbegrijpelijk is. De huidige ontwikkelingen zullen u allen zeer
onaangenaam treffen, dat besef ik goed. Ook voor mij is dit een grote
teleurstelling. Mede door uw inzet hebben we laten zien dat pulsvisserij een
perspectiefvolle manier van vissen is voor natuur, milieu, klimaat en zeker niet als
laatste ook voor de visser. Ik begrijp dan ook heel goed dat dit besluit u als
visserman en uw familie bijzonder raakt. Dat gaat mij zeer aan het hart.
Desalniettemin dwingt de tijd mij om nu beslissingen te nemen, omdat zoals
gezegd er vanaf april van dit jaar al een aantal toestemmingen afloopt.
U heeft destijds pulstoestemmingen gekregen. Uit het jaar waarin u uw
toestemming heeft gekregen kunt u afleiden tot welke categorie u behoort: 2010
(categorie 1), 2011-2012 (categorie 2) of 2014 (categorie 3).
Mijn definitieve stellingname en hoe om te gaan met de pulstoestemmingen zal ik
bepalen en zo spoedig mogelijk aan u melden na de stemming in het Europees
Parlement. Dat is waarschijnlijk in de week van 15 april 2019. Ik wil op geen
enkele wijze vooruitlopen op de definitieve besluitvorming in Europa.
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De vissers die tot categorie 3 behoren hebben een tijdelijke toestemming voor
5 jaar gekregen. Deze toestemming is destijds verleend met het oog op
onderzoek in het kader van de aanlandplicht en in deze toestemmingen is
aangegeven dat eventuele verlenging van de toestemming afhankelijk is van de
Europese besluitvorming over de toelating van pulsvisserij. Omdat formeel nog
niet besloten is tot de nieuwe Verordening met daarin het verbod op de
pulsvisserij, heb ik vooruitlopend op de stemming in het Europees Parlement
besloten alle pulstoestemmingen die aflopen voor 1 juni te verlengen tot en met
31 mei 2019 en het onderzoek met deze vaartuigen voort te zetten tot die datum.
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Hoogachtend,

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Voedselkwaliteit en Natuur
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