
 

  

 
 

  

 Aan de leden van Provinciale Staten  
  

Nr.: 2004-09723/15/A.18 Groningen, 8 april 2004 
 
Behandeld door : Schaik, A. van 
Telefoonnummer : (050) 3164815 
Antwoord op :   
Bijlage :  
Onderwerp : publicatie "Maatschappelijke en bestuurlijke consultatie EVA II" 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Onlangs hebben wij u bericht over de resultaten van de tweede fase van de evaluatie van het 
schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II). Direct na de publicatie van de wetenschappelijke 
conclusies heeft de Beleidsadviesgroep EVA II enkele openbare bijeenkosten in het land belegd 
voor belangstellenden en belanghebbenden, alsook een tweetal bijeenkomsten voor provinciale en 
gemeentelijke bestuurders. De resultaten van deze bijeenkomsten zijn kort weergegeven in de 
publicatie "Maatschappelijke en bestuurlijke consultatie EVA II" onder redactie van het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een exemplaar van deze publicatie treft u aan in de 
statenkast. 
 
Wij zijn overigens van mening dat het standpunt van de waddenprovincies ten aanzien van de 
schelpdiervisserij in de Waddenzee niet juist en onvolledig in de publicatie is weergegeven. Op 
pagina 9 van de publicatie wordt over de mechanische kokkelvisserij gezegd: "De noordelijke 
provincies verwachten overigens dat het kabinet geen grote bedragen beschikbaar zal stellen om 
activiteiten drastisch te beperken. De sector zal daarom worden gevraagd om minder intensief en 
meer duurzaam te vissen. De noordelijke bestuurders geven aan dat het daarom belangrijk is om de 
druk op de sector te houden om te vernieuwen om zich aan te passen aan scherpere 
randvoorwaarden."  
 
Deze uitspraken komen niet overeen met ons standpunt dat de huidige mechanische kokkelvisserij 
niet thuishoort in dit waardevolle natuurgebied en dat gestreefd moet worden naar afbouw van deze 
sector. Dit standpunt hebben wij in de brief "Uitgangspunten voor herziening Interprovinciaal 
Beleidsplan Waddenzeegebied" van 27 november 2003 aan u kenbaar gemaakt. Als Stuurgroep 
Waddenprovincies hebben wij dit standpunt ook geuit aan de Beleidsadviesgroep EVA II. Wij 
zullen daarom op korte termijn de Beleidsadviesgroep op de hoogte stellen van de verschillen 
tussen het standpunt van de waddenprovincies en hetgeen in de publicatie is vermeld. 
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten der provincie Groningen: 
 
 
 
  , voorzitter. 
 
 
 
  , secretaris. 


