
 
 
 
 
 

 
MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

 

Motie nr.:  5 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp:  Start lobby voor herintroductie pulskorvisserij 

Agendapunt: 9 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 27 mei 2020 
 
Constaterende dat:  

• In april 2019 het Europees Parlement besloot om het elektrisch vissen te verbieden omdat de 
pulstechniek schadelijk zou zijn voor de natuur; 

• Vissers weer terug moesten naar de traditionele boomkorvisserij waarbij zware kettingen over de 
zeebodem worden gesleept; 

• De belangrijkste wetenschappelijke organisatie op het gebied van zeevisserij, de Internationale Raad 
voor Onderzoek der Zee (ICES), nu heeft geconcludeerd dat elektrisch vissen met de pulskor veel 
minder schade aanricht dan vissen met de traditionele boomkor; 

• Onze Urker vissersvloot aanzienlijke investeringen heeft gepleegd in pulskorvisserij, 
• Met pulskorvissen veel minder brandstof wordt verstookt en dus financiële voordelen heeft en ook 

goed is voor het milieu; 
• De EU eind 2020 het huidige visserijbeleid evalueert; 
• Nederland het pulsvisverbod aanvecht bij het Europese Hof van Justitie van de EU waarbij de nieuwe 

informatie uit het rapport van ICES in die zaak zal worden meegenomen; 
• Gedeputeerde Staten o.a. de beschikking heeft over een 'Team Europa' van 3 personen die contacten 

onderhoudt tussen de provincie en de Europese Unie en Gedeputeerde Staten adviseert over politieke 
thema’s die binnen hun kennisgebied vallen; 

 
Overwegende dat:  

• Het Europese verbod op de pulskorvisserij daarom onnodig is; 

X Verzoeken het college    /   □ Dragen het college op   /   □ Spreken uit 
• Om samen met Provinciale Staten uit te spreken dat we als Provincie Flevoland de pulskorvisserij 

ondersteunen; 
• Om naar aanleiding van de conclusies van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES), 

namelijk dat elektrisch vissen met de pulskor veel minder schade aanricht dan de traditionele 
boomkor, contact op te nemen met de staatssecretaris of minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) om het belang te benadrukken van het zo snel mogelijk hervatten van de pilot 
en daarmee de belangen van onze Urker vissersvloot te behartigen, en om hierover terug te koppelen 
naar de Provinciale Staten; 

• Om in brede zin te starten met de lobby voor de herintroductie van de pulskorvisserij of de reeds 
gestarte lobby vanuit Flevoland krachtig te ondersteunen en intensiveren, zowel richting Den Haag 
als richting Brussel, waarbij actief dit rapport in Europa onder de aandacht wordt gebracht en erop 
wordt aangedrongen dat het meegenomen wordt in de evaluatie van het visserijbeleid en waarbij GS 
aangeeft welke extra lobby-activiteiten  zullen worden aangewend; 

• Om m.b.v. het rapport er actief op aan te dringen dat de puls wordt opgenomen in de beschrijving 
van een duurzaam vistuig; 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Eric Raap (Forum voor Democratie), Paul van der Starre (50PLUS), Bryant Heng 
(ChristenUnie), Cornelis van den Berg (GO), Sjaak Simonse (SGP), W. Boutkan (PVV), Johan van Slooten 
(CDA) 

 
Handtekening initiatiefnemer: 

 



 
 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

 
  

 
  

   

 
  

 
  

   

 
  

 

Stemverhouding Voor Tegen 

Totaal   

FvD   

VVD   

PVV   

GroenLinks   

CDA   

PvdA   

ChristenUnie   

SP   

50PLUS   

D66   

PvdD   

SGP   

GO   

DENK   

   

De motie is: Aangenomen Verworpen 

 

De motie wordt ondersteund door: 

 Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2020 

Statengriffier,  Voorzitter, 
A. Kost  L. Verbeek 

   


