
 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde heeft de Statenfractie van het CDA 
de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de  herstructureringsmaatregelen 
voor de IJsselmeervisserij, zoals onlangs aangekondigd door minister Carola Schouten. 
 
 

1. Kent u het bericht “Krimp vloot en vangstbeperking nodig op IJsselmeer” 
(https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/197423/krimp-vloot-en-vangstbeperking-nodig-
op-ijsselmeer) van 7 oktober jl.? 
 

2. In de genoemde Kamerbrief wordt regelmatig gesproken over “partijen” die de genoemde 
plannen zijn overeengekomen. Is de provincie (of zijn de gezamenlijke provincies) een van 
die partijen? Zo ja, kunt u aangeven wát er dan precies is overeengekomen? (Is daarvan een 
document of overeenkomst beschikbaar?) 

 
3. De minister schrijft in haar brief dat zij in het IJsselmeergebied een beperkt aantal havens wil 

aanwijzen waar de vis aan land mag worden gebracht. De haven van Urk, met zijn relatief 
grote vloot en de IJsselmeervisafslag, lijkt daarvoor zeer geschikt. Gaat de provincie er zich 
voor inzetten om deze haven aangewezen te krijgen door de minister? 
 

4. Het beleid rond de IJsselmeervisserij is onderdeel van de Regiodeal Noordelijk Flevoland. Zijn 
de door de minister aangekondigde maatregelen in lijn met het voorgestelde beleid in de 
Regiodeal? Zo nee, waarin verschillen ze dan en worden de uitgangspunten van de Regiodeal 
dan niet doorkruist? Als dat laatste het geval is, bent u dan bereid daarover in contact te 
treden met de minister? 

 
5. De doelstelling van de Regiodeal N.-Flevoland voor dit onderdeel is het komen tot een 

duurzame IJsselmeervisserij, met daarbij behorende voorwaarden. Welke indicatoren heeft 
de provincie die aangeven of de bedrijfstak al dan niet goed op weg is in dat streven? 
 

6. Komen die indicatoren overeen met het beeld dat door de brief van de minister wordt 
geschetst? 

 
7. Is het voor de provincie (al dan niet in samenwerking met andere IJsselmeerprovincies) nog 

mogelijk de bedrijfstak een perspectief te bieden op een economisch rendabele en duurzame 
bedrijfsvoering als de maatregelen die de minister in haar brief aankondigt, worden 
uitgevoerd? Zo nee, is dit onderdeel van de Regiodeal N.-Flevoland dan overbodig? 
 

8. De verschillende projecten die in het IJsselmeer-Markermeergebied worden uitgevoerd, 
zoals de Markerwadden en de verbinding tussen Oostvaardersplassen en Markermeer, 
dienen onder meer om de waterkwaliteit en (dus ook) de visstanden te verbeteren. Worden 
deze positieve effecten volgens u voldoende meegewogen bij het bepalen van wat er (nog) 
mogelijk is rond de visserij? 
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