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Geachte mevrouw Verburg, 
 
 
In reactie op uw brief aan de Tweede Kamer, d.d. 24 augustus 2009, inzake maatregelen begrenzing 
staand wantvisserij, vragen wij uw aandacht voor het volgende.  
 
Als resultante van een hoorzitting op 11 maart over de problematiek rond de staand wantvisserij langs 
de Noordzeekust hebben de Kamerleden L. Jacobi  en H. Polderman tijdens het VAO visserij van 26 
maart een motie ingediend met betrekking tot de toenemende druk van activiteiten in de kustzone 
(Kamerstukken II 2008/09 675, nr. 77). 
 
In de motie wordt de regering verzocht zorg te dragen voor een Taskforce kustzone met een 
onafhankelijk voorzitter die, met alle betrokkenen, voor 1 oktober een plan van aanpak opstelt over het 
gebruik van de kustzone. Een meerderheid van de betrokken partijen konden zich vinden in de 
aanpak zoals is verwoord in de bovengenoemde motie. 
 
In uw brief van 24 augustus, vijf maanden na indiening van de motie, geeft u aan dat uw Ministerie 
niet primair aan de lat staat als het gaat om de regulering van veiligheid en overlast in de kustzone en 
dat u dientengevolge een brief zult sturen aan de VNG en het IPO. Hiermee voert u de motie niet uit, 
maar schuift u de problematiek van u af.  
Wij hebben de overtuiging dat de door u voorgenomen werkwijze niet zal leiden tot een snelle en 
effectieve regulering van activiteiten langs de kustzone.  
Onze voorkeur gaat uit naar het oorspronkelijke idee dat alle betrokken partijen zo spoedig mogelijk, 
onder de regie van een onafhankelijk voorzitter, rond de tafel gaan zitten ten einde gezamenlijk met 
voorstellen en een plan van aanpak te komen rondom een 250 meter nettenvrije zone.  
 



 
 
In het belang van de veiligheid en een goed meervoudig gebruik van de kustzone verzoeken het 
Nederlands Platform voor Waterrecreatie, Stichting de Noordzee, Koninklijke Sportvisserij Nederland 
en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij u dan ook met klem de regie in handen te 
nemen en zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan de motie. 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet, 
 
Hoogachtend, 
 

 
R. Roeten 
Voorzitter Nederlands Platform voor Waterrecreatie 
 
 
 
cc. Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
   


