
 
 

Groningen,  10 oktober 2016  

 

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex 
artikel 46 RvO betreffende uitlatingen van de Gedeputeerde H. Staghouwer over de puls(kor)visserij. 

 

Geacht college, 

Op de website van de provincie is een persbericht gepubliceerd op 27 september 2016 waarin wordt 
gesteld, dat gedeputeerde H. Staghouwer zich heeft uitgesproken tegen de aanlandplicht in de 
visserij vanwege de moeilijkheid bij handhaving en heeft bijgedragen aan continuering van de 
pulsvisserij.1  

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen: 

1. In welke rol heeft de Gedeputeerde deel genomen aan de vergadering van het Comité van de 
Regio's in Brussel; was dit op strikt persoonlijke titel, in diens hoedanigheid van gedeputeerde, 
namens uw College of weer een andere rol?  

2. Staat u als College achter de door de Gedeputeerde hierbij geuite meningen en gedane 
uitspraken? Zo niet, op welk(e) punt(en) niet?  

3. Bent u het met ons eens dat moeilijkheden bij handhaving (van de aanlandplicht) geen overweging 
mogen zijn bij het (niet) verbieden van ongewenst gedrag? Vindt u dat een bedrijfstak, door de regels 
massaal te overtreden, daaraan uiteindelijk zou moeten kunnen ontkomen? Ik verzoek u, uw 
antwoord te motiveren.  

4. Bent u ermee bekend, dat er bij pulskorvisserij kabeljauwen met gebroken ruggenwervels worden 
aangetroffen? In een artikel van visionair van juni 20132 wordt het breken van ruggen van gevangen 
kabeljauwen zelfs als een, onder bepaalde omstandigheden, onvermijdelijkheid omschreven. Vindt u 
dit (desondanks) een "veilige" techniek, zoals u volgens het bericht van RTV zou hebben beweerd?3 
En zo ja, waarom? 

5. Waaraan dient, volgens u, een "duurzame" - zoals in het provinciale persbericht valt te lezen - 
vistechniek te voldoen?  

6. In antwoord op onze vragen over de pulsontheffingen bij garnalenvisserij4, gaf u aan dat het niet 
een provinciale taak zou betreffen. Hoe verhoudt zich dit tot het feit dat de Gedeputeerde zich in de 
openbaarheid heeft ingezet voor pulsvisserij en tegen de aanlandplicht?  

                                                           
1
http://www.provinciegroningen.nl/actueel/persberichten/detail/?tx_bwmeasuremail_detail%5Bitem%5D=18

0&tx_bwmeasuremail_detail%5Baction%5D=show&tx_bwmeasuremail_detail%5Bcontroller%5D=Measuremail
&cHash=c4d373670a633785235b7fd8a23fe5e3 
2
 http://www.sportvisserijnederland.nl/files/pulskor_7843.pdf 

3
 http://www.rtvnoord.nl/nieuws/168243/Groningse-gedeputeerde-voorkomt-verbod-op-pulsvisserij 

4
 https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-betreffende-garnalenconvenant-waddenzee 



 
 

 

7. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het niet aan de Gedeputeerde is om zich vóór het 
voortbestaan van de pulsvisserij uit te spreken, terwijl net een wetenschappelijk onderzoek van start 
is gegaan om de ecologische gevolgen van deze visserij in kaart te brengen? 5  

 

 

Met vriendelijke groet, 

K. de Wrede,  

Partij voor de Dieren  

                                                           
5
 https://pulsefishing.eu/nl/research-articles/samenvatting-onderzoeksproject-impact-assessment-pulse-

fishing/summary 


