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Betreft: Toekomst sportvisserij

Geachte dame en heren,

Naar aanleiding van het Aigemeen Overleg van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit d.d. 6 oktober jongstleden richten wij ons speciaal tot u.

Ons is bekend dat de beroepsbinnenvisserij door teruglopende aalvangsten en de slechte prognoses
in zwaar weer zit. Tijdens het overleg is door u alien direct en indirect geopperd de sector tegemoet te
willen komen door o.a. de huidige splitsing van visrechten, zoals deze op vele wateren geldt, terug te
willen draaien. Hiermee zou de beroepsvisserij de visserij op schubvis kunnen uitbreiden dan wel
intensiveren teneinde hun inkomsten te kunnen aanvullen. Dit alles vanuit het idee dat er sprake zou
zijn van een ongelijkheid tussen de beroepsvisserij en de sportvisserij.

De sportvisserij is een gezonde ongesubsidieerde branche met een eigen beroepsopleiding, met
enorme groeipotentie en een grote spin off naar andere bedrijfstakken. Met een omzet van 750
miljoen euro per jaar biedt de sportvisserij direct en indirect perspectief en werkgelegenheid aan
duizenden ondernemers en werknemers in de hengelsportbranche, de botenindustrie, het onderwijs,
de horeca en de recreatie- en toerismesector. Zo'n vorm van vrijetijdsbesteding verdient een andere
benadering vanuit de politiek.

Wij, ondergetekenden, maken ons daarom grote zorgen over het gedachtegoed, zoals door u
geventileerd. Het terugdraaien van de splitsing van visrechten en het willen uitbreiden van de
beroepsvisserij op schubvis is naar onze mening niet reeei. Het is geen structurele en duurzame
oplossing voor de beroepsvisserij, doet de sportvisserijsector met haar honderdduizenden recreanten
tekort en last but not least schaadt het onze branches. Branches die volledig afhankelijk zijn van een
goede en aantrekkelijke schubvisstand.

Ondanks het feit dat wij niet de probleemhouder zijn van de toekomst van de binnenberoepsvisserij,
doen wij u een aanbod. Zet de knop om en laten we met zijn alien gezamenlijk gaan werken aan het
waarborgen van een gezonde toekomst van de sportvisserij en aan alternatieven voor de
beroepsvisserij. Alternatieven die volgens ons niet liggen in de uitbreidingvan de visserij op schubvis,
maar op het gebied van recreatie en toerisme, het waterbeheer, blauwe diensten, stroperijbestrijding
en de wijziging van allocatie van huidige subsidiegelden voor de sector.
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Wij doen u hierbij een handreiking en vertrouwen er op dat u de belangen van onze branches in relatie
tot de sportvisserij naar waarde weet in te schatten.
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Andre Piters, sales manager Benelux Joep Thonissen, directeur
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Takoyoshi Fujimoto, president
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Robert Valkeneer, marketing manager
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Andre Vink, directeur Clusisus Coliege,Sportvisacademie
Piet Tromp, directeur

Cc:
De heer Dr. H. Bieker, staatssecretaris Ministerie van Economische Zaken, Landbouwen
Innovatie
Overige leden commissie voor LNV
Sportvisserij Nederland


