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Verzenddatum

Betreft: Intentieovereenkomst verduurzaming visserij IJsselmeergebied

1 8 JUNI 2020
Kenmerk
1187322/1439175

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de

Uw kenmerk

actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:
Op 1 6 juni 2020 hebben wij het volgende besloten:
1.

de einddatum van de intentieovereenkomst verduurzaming visserij
IJsselmeergebied met de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland en Gedeputeerde
Staten van de Provincie Fryslan te wijzigen van 1 juli 2020 naar 20
december 2020;

2.

de portefeuillehouder visserij te machtigen om de
intentieovereenkomst te tekenen namens GS;

3.

PS te informeren via bijgaande brief.

Op 1 5 maart 201 9 hebben GS het actieplan verduurzaming visserij
IJsselmeergebied en de bijbehorende intentieovereenkomst
ondertekend. Uw Staten zijn hierover schriftelijk geïnformeerd
(11 87322-1 1 87333). In de intentieovereenkomst was een einddatum
opgenomen van 1 juli 2020. Omdat de uitwerking van het actieplan
meer tijd kost hebben partijen afgesproken om de einddatum te
wijzigen naar 20 december 2020. Dit besluit heeft geen andere
gevolgen dat de wijziging van de vervaldatum.
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Achtergrond:
De intentieovereenkomst is afgesloten tussen de betrokken overheden

Houtplein‘33

in het overleg voor de Ijsselmeervisserij en heeft betrekking op de
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uitwerking van de afspraken in een bestuursovereenkomst. Hierin

www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.B.08

zullen onder meer afspraken worden gemaakt over de definitieve
beschikbaar te stellen financiële bijdrage per partij, de besluitvorming
over de besteding van de door partijen gezamenlijk beschikbaar te
stellen middelen, de wijze waarop die middelen worden ingezet en de
beleidsmatige en financiële verantwoording van die besteding en inzet.
Sinds 2011 overleggen partijen (natuurorganisaties, sector en overheid)
over de toekomst van de IJsselmeervisserij. In 2016 heeft het Rijk
besloten de regie naar zich toe te trekken omdat het overleg
onvoldoende resultaat had door onder andere het ontbreken van
draagvlak voor de wijze van herstructurering van de sector. De
portefeuillehouder voor visserij neemt sindsdien namens NoordHolland deel aan het overleg over de Ijsselmeer visserij. De heer Loggen
heeft de agenda IJsselmeergebied in zijn portefeuille.
Voor Noord-Holland is de IJsselmeervisserij van regionaal-economisch
belang. Wij zijn verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor de
Natuurbeschermingswet (Nbw). Het Rijk is verantwoordelijk voor de
vergunning in het kader van de Visserijwet.
In de Kamerbrief van 1 3 september 201 8 over de toekomst van de
visserij in het IJsselmeergebied (Kamerstukken 201 7/18, 29664, nr.
1 91) heeft de Minister van LNV aangegeven dat ze onder haar regie met
de betrokken partijen1 de brief verder zal uitwerken. Het actieplan uit
201 9 was daarvan het resultaat. De basis is gelegd in het bestuurlijk
overleg van 4 juli 2018. In dat overleg is op hoofdlijnen
overeenstemming bereikt over stip op de horizon: een economisch
rendabele en duurzame beroepsvisserij met een vangstcapaciteit die
passend is bij de ontwikkelingen in draagkracht van het watersysteem
IJsselmeer-Markermeer-Ijmeer, verder aangeduid als het
IJsselmeergebied.
Het actieplan ligt in lijn met de visserijparagraaf uit de integrale Agenda
IJsselmeergebied 2050 die in 2018 door overheden en partijen is
opgesteld.
In het actieplan is voor de periode 201 9-2022 een aantal activiteiten
uitgewerkt, onder meer gericht op het bereiken van een
vangstcapaciteit die past bij een duurzame visserij. Dit doel willen
partijen verwezenlijken door herstructurering van de visserij op het
IJsselmeergebied. In het bestuurlijk overleg van de Regiegroep van 21
december 201 8 hebben provincies en Rijk de wens uitgesproken om
mede als blijk van consensus op overheidsniveau voor de
herstructurering hiervoor een intentieovereenkomst te tekenen.

1 de Producentenorganisatie Usselmeer (PO), Vogelbescherming Nederland (VBN),
Sportvissen) Nederland (SVN), coalitie Blauwe Hart Natuurlijk (BHN), de provincies Fryslan,
Flevoland en Noord-Holland, de Ministeries van LNV en l& W (Rijkswaterstaat).
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Overheidspartijen hebben hierin hun intentie vastgelegd voor hun
financiële bijdragen voor de uitvoering van de herstructurering van de
IJsselmeervisserij. De kosten hiervan zijn in een eerste berekening
geraamd op €9.200.000,-. Met de ondertekening van de overeenkomst
hebben wij in 201 9 aangegeven wij aan dat wij ons inspannen om de
benodigde dekking van € 750.000,- te zoeken. Deze bijdrage hebben
wij opgenomen in de kaderbrief 2021.
Het overige deel van de kosten voor de herstructurering van de NoordHollandse visserij wordt gedragen door het Rijk.
De volgende beoogde stap is om in 2020 de afspraken over de initiële
financiële bijdragen voor de herstructurering van de visserij vast te
leggen in een bestuursovereenkomst. Deze stap was voorzien voor
uiterlijk 1 juli 2020 maar nu is als nieuwe datum 20 december 2020
vastgesteld.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

1 bijlage(n)
Intentieovereenkomst IJsselmeervisserij

1 187322/1439175

