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Ten Geleide

Dit ropport geeft de resultoten weer von een multidisciplinoire studie die is uitgevoerd in

opdrochi von zowel de NRLO ols de Directie Noordzee von Riikswotersioot. De studie biedt

drie scenorio's von hoe de interoctie tussen ecosysteem en visseriioctiviteiten in de Noord-

zee zich in de komende 20 ioor kon ontwikkelen. De scenorio's ziin geënt op een onolyse

von de meest kritische foctoren in die inieroctie. Op hun beurt vormen de drie scenorio's de

bosis voor uitsproken over toekomstige onderzoeksbehoeften op dit terrein. Omdot de

studie niet de enige in ziin soort is von de ofgelopen ioren, is doorbii tevens geleund op

ondere studies over dit onderwerp en met een vergeliikbore tiidshorizon.

Voor de NRLO vormt deze studie een von de ingrediënten von een in 
.l998 

uit te brengen

eindropport over de longe-termiin behoeften in het visseril-onderzoek. De interoctie tussen

visserii en ecosysteem zol een belongriik onderwerp ziin in dot eindropport, noost het

inlernoiionole visserilbeleid, de benutting von oquotische biomosso, en de positie von het

Nederlondse visseriicluster op de Europese morkt.

Riikswotersioot-Directie Noordzee verkriigt met deze studie belongriike bouwstenen voor de

op ie stellen integrole visie voor de Noordzee ("Plon 20'10"). Doornoost levert de studie een

biidroge oon het meeriorig multidisciplinoir LNV-RWS onderzoeksprogrommo lniegrool

Visstondbeheer zoute woteren, woorin het sireven noor een bolons tussen ecosysteemdoe-

len en visseriidoelen centrool stooi.

Een belongriike conclusie die uit dit ropport getrokken kon worden is dot de proieclgroep

geen oonleiding ziet voor een drostische koerswiiziging von het ecosysteem gereloteerd

visserilonderzoek. Wel wordt in het ropport een ooniol occenlen voor de toekomst gelegd,

in het bilzonder op het gebied von vongsttechnieken, von de meting von de ioestond von

het ecosysteem en de ecologische effecien von visseril, en op het gebied von regionole

werkgelegenheid die verbonden is oon visserii-octiviteiten. Voorts wiist de studie op het

ioenemend belong von bedriifseconomische moniioring, von morktonderzoek en von

onderzoek noor de wiizen woorop bestondsbeheer kon worden uitgevoerd - von zowel

commerciële ols niet-commerciële visbestonden.

Het is onze stellige overtuiging dot deze scenoriostudie niet olleen de doelen von de

opdrochtgevers dient, moor ook voor ondere belonghebbenden en geïnleresseerden een

bron von inspirotie kon ziin.

Drlr A.P Verkaik,
DirecÍeur Bureau NRLO.

h A.E Posl,

Hoofd hoofdafdeling Waterbeh eer
Riikswolersiaat, Direclie Noordzee.
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Sqmenvqiling

ln dit roppori wordt een onolyse gegeven von toekomstige prioriteiten (voor het ioor 20'15) in

het onderzoek noor de relotie tussen de (Noordzee)visserii en het ecosysteem. Deze onolyse is

uitgevoerd op verzoek von de Notionole Rood voor Londbouwkundig Onderzoek (NRLO) en

de Directie Noordzee von Riikswoterstoot. Voor deze verkenning werd de volgende vroog

centrool gesteld:

Wol ziin in de interoclie lussen visseriien hef moriene ecos;steem in de komende 15 tot 20

ioor de meesl kriÍische facíoren? En lot welke onderzoeksbehoeften leidf difi

Op verzoek von de opdrochtgevers is deze vroog beontwoord door een oontol toekomsisce-

norio's op te stellen en deze te onolyseren. ln hoofdstuk 4 von dit ropport worden drie

toekomstsceno rio's voor d e N oordzeevisseri j gep resenteerd.

- Het eerste scenorio is 'Commerciële Duurzoomheid' genoemd. ln dii scenorio is de rol von

de overheid sterk teruggedrongen en vindi er een slerke sturing ploots vonuit de morkt.

Tegeliikertiid vindt er bii het publiek een ontwikkeling ploois die leidt tot collectief duur-

zoom hondelen.

- Het tweede scenorio is 'Notuurgebied Noordzee' genoemd. ln dit scenorio wordt een

wereld geschetsi woorin overheden zich goon concentreren op hoofdtoken en veel wordt

overgeloten oon de individuele verontwoordeliikheid. Milieu- en notuurbeheer wordt

politiek belongriiker en goot een von die hoofdtoken vormen. Dit leidt tot effectieve

Europese regelgeving op die gebieden enerziids, moor ievens tot conflicten tussen lon-

den onderling. Zo komt het visserii beleid in een potstelling terechi.

- Hei derde scenorio, "De Zwervende Vloot", kenmerh zich in de oonloopfose voorol door

een verschuiving von de mocht noor Brussel, een terugiredende overheid en een ofne-

mend politiek droogvlok voor de sector. Afnemende subsidies en een Euroocciins op die-

selolie zetten de rentobiliteit von de visserii sector onder druk.

ln de hoofdstukken 4-7 wordl vervolgens geonolyseerd wot de betekenis is von de verschil-

lende scenorio's voor de loekomstige onderzoeksbehoeften. Doorbii is ook gebruik gemookt

von moteriool dot is verzomeld in eerder uitgevoerde verkenningen met een vergeliikbore

doelstelling (hoofdstuk ó). ln hoofdstuk 4 wordt in tobel 4.1 (zie ook volgende pogino) een

overzicht gegeven von de ondezoeksbehoeften per scenorio.
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Somenvolfende vergelifkíng van huidige en toekomsiige onderzoeksbehoeflen voor een oonlol
belangriike onderzoeksvelden, gerongschikl noor de verschillende in dil ropport opgenomen
scenorio's.
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ln hoofdsiuk 5 wordt geonolyseerd wot de invloed is von de onderliggende, individuele

driivende krochten voor de scenorio's. Hiermee wordt inzicht gegeven in de mogeliike invloed

von nieuwe mootschoppeliike ontwikkelingen op de toekomsiige richting von het ondezoek.

ln hoofdstuk 7 tenslotte worden uiteindeliik vier oondochtsgebieden onderscheiden die von

grote invloed ziin op de toekomstige onderzoeksbehoeften:

l. De invloed von de visserii op het ecosysteem

2. De opbrengst von het visseriibedriif

3. De invloed von het consumentenoordeel op de visserii en de ofnome von de vis

4. De ontwikkelingen in de werkgelegenheid in de visserii, de visverwerking en de ofzet

Binnen deze vier oondchisgebieden worden ols belongriike ioekomstige onderzoeksprioriteiten

onderscheiden:

Somenvotling von toekomstige priorileilen in het onderzoek noor de invloed

von de visserii op het ecosysleem

Algemeen signolerend: ecosysteem monitoríng hondhoven, inclusief niet-commerciële vis

Meting von de effecten von het gebruik: groodmeters ontwikkelen en het bepolen von de

oonvoordboorheid von de effecten

Effecten minimoliseren: schone technologie ontwikkelen

Fundomenleel onderzoek gericht op een beter begrip von de ecologische processen

Somenvotling von toekomslige prioriteilen in het onderzoek noor de op-

brengst von het visseriibedriiÍ

Uitvoering von bestondsopnomen (zie ook iobel 4..l). Wie dit uitvoert hongt of von de richting

von de mooischoppeliike ontwikkelingen die plootsvinden

Technologie benutting: vergroting vongst efficiency, verbeteren opsporingstechnieken,

verg roten toeg evoeg d e woo rd e d oor verbeteri n g visverwerki n g

Economische monitoring von het visseriibedriif
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Somenvsltend overzichl vqn loekomslige priorileiten in het ondezoek noor
de invloed von hel consumentenoordeel op de visserii en de oÍnome von vis

Morhonderzoek: onderzoek noor verschuivingen in consumentenvoorkeuren en hun

invloed op de visserii, de visverwerking en de ofzet.

Wot is de invloed von verschuivende consumentenvoorkeuren en veronderende morh-

omstondigheden op de economische orgonisotie en de bedriifsvoering von visseriibedrii-

ven en von de bedriifstok.

Wot is de invloed von verschuivende consumenlenvoorkeuren en veronderende morkiom-

slondigheden op de visketen? Hoe veronderen de reloties iussen de verschillende schokels

in de visketen Door hei ketenonderzoek komt ook de verwerkende industrie longzomer-

hond meer onder de oondocht von het onderzoek.

t.

2.

3.

Sqmenvoflend ovetzicht von loekomslige priorileilen in het ondezoek noor
de ontwikkelingen in de werkgelegenheid in de visserii, de visverwerking en -
ofzet

Onderzoek gericht op de vroog hoe mootschoppeliike ontwikkelingen en de sturing door het

beleid von invloed is op de werkgelegenheid in de visseriisector. Doorbii oondocht voor de

regionole effecien von deze ontwikkelingen op de sociole en economische betekenis von het

visseriibedriif

Deze verkenning is uitgevoerd door een somenwerkingsverbond von het Riiksinstituui voor

Kusi en Zee (RlM), het Riiksinstituut voor Visserii Onderzoek (RIVO-DLO), het Londbouw

Economisch lnstituui (LEl-DLO), het lnstiiuut voor Bos- en Notuuronderzoek (lBN-DLO), de

ofdeling Siroiegie von de Hoofddirectie Woterstoot (HW-Q) en de Notionole Commissie voor

Duurzome Ontwikkeling (NCDO). De firmo Sirotix Consultonts leverde methodologische

ondersteuning.
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I . I nleiding

De NRLO ols opdrochlgever voor slrolegische verkenningen

ln opdrocht von het minísterie von Londbouw, Notuurbeheer en Visseril (LNV) richt de

Notionole Rood voor Londbouwkundig Onderzoek (NRLO) zich in hoor werkpokket op de

uitvoering von een oontol themotische verkenningen. Deze verkenningen dienen ler onder-

steuning bii het uilzetten von de strotegie von het londbouwkundig ondezoek. ln september

I 995 is een stortnotitie uitgebrocht (NRLO, I 995) met de titel Vis en Visserii in de 21e eeuw.

ln deze stortnotitie wordt de uitvoering von vier ofzonderliike scenorio verkenningen voorge-

steld, te weten:

l. visserii en ecosysteem;

2. optimool gebruik von oquotische biomosso;

3. internotionolisoiie von het visseriibeleid;

4. Nederlond ols distributiecentrum voor de Europese vismorh.

ln dit ropport wordi de verkenning von het themo 'Visserii en Ecosysteem' noder uiigewerkt.

Cenirool bii deze verkenning stooi de vroog Welk onderzoek is nodig in de relotie tussen

visserii en ecosysteem Noordzee, rekening houdend met mogeliik denkbore toekomstige

oniwikkelingen?

Deze verkenning is uitgevoerd door het Riiksinstituut voor Kust en Zee (Rll(Z), het Riiksinstituut

voor Visserii Onderzoek (RIVO-DLO), het Londbouw Economisch lnstituul (LEl-DLO), het

lnstiiuut voor Bos- en Notuuronderzoek (lBN-DLO) ,de ofdeling Strotegie von de Hoofddi-

rectie Woterstoot (HW-Q), en de Notionole Commissie voor Duurzome Ontwikkeling-NCDO.

De firmo Strotix leverde methodologische ondersteuning.

De Directie Noordzee ols opdrochlgever voor strolegische verkenningen

Riikswolersioot Directie Noordzee heeft het initiotief genomen voor het prolect "Plon 2010-

Noordzee". Dit proiect is gericht op hei ontwikkelen von een interdeportementool gedrogen

visie op het gebruik en beheer von de Noordzee met een doorkiik noor de toekomst. Er wordt

gebruik gemookt von de ketenbenodering woorin oondocht wordt besteed oon Beleid,

Regelgeving, Uituoering, Hondhoving, en Orgonisotie. ln eerste instontie is in de onolysefose

door het interdeportementole kernteom op bosis von een omgevingsonolyse een omvongriike

consultotieronde gehouden. De resultoten von deze consultotie ziin venarerkt in een bloemle-

zing. Op dit moment wordt op bosis von die informotie gewerh oon een probleem- en

oorzook onolyse. ln de nobije toekomst zol de synthesefose worden opgesiorl.

Onderzoek boven woter



Vroogsletling voor de verkenning

ln de stortnotitieVis en Visseríi in de 2lste Eeuw is uiivoerig beschreven welk krochtenveld von

invloed is op het themo visserii en ecosysteem. Een schemotische weergove von de onderlinge

reloties ireft u oon in figuur l. Uit een onolyse von de krochten die von invloed ziin op het

themo heeft de NRLO een centrole vroog voor de uit te voeren verkenning geformuleerd:

Wot zijn in de inÍeroclie tussen visserif en het moriene ecosysfeem in de komende 15 toi 20

faor de meest kriÍische focloren?

Woor ols vroog oon wordi toegevoegd: En lot welke ondezoeksbehoeflen leidt drt?

Figuur l.l: HeÍ krochÍenveld in de relalie lussen het ecosysieem en de visserif

ln overleg mei de opdrochtgevers is deze vroogstelling noder gepreciseerd, vonuit de notie

doi bovengestelde vroog moet worden beontwoord vonuit het perspectief von zowel de

visserii ols vonuii het ecosysieemperspectief. Belongriike oonvullende oondochtspunten ziin

doorom:

vanuil hel percpectief vdn de uisserij:

o De relotie tussen de visseriidruk en het optimoliseren von de oogstbore hoeveelheid vis.

. De onzekerheden in ecosysteemontwikkelingen, biivoorbeeld de sterkte von nieuwe

Ioorklossen.

vdnuit hel percpecíief van hel ecosysleem:

o Loge visbestonden door overbevissing;

. De grote hoeveelheid biivongst von commerciële vis, niet-commerciële vis en bodem-

dieren, vogels en zeezoogdieren;

o De sterfte von bodemleven in hei visspoor (m.n. bii boomkor visserii).
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Leeswiizer

De uitgevoerde verkenning is gesiructureerd longs het door de opdrochtgevers opgestelde

progrommo von eisen. Doorin werd gevroogd een scenorioverkenning rond het themo visserii

en ecosysteem op te stellen met een tiidhorizon von l0-,l5 ioor. Een verkloring voor de wiize

hoe de scenorio's ziin opgebouwd treft u oon in hoofdstuk 3. De scenorio's zelf kunt u lezen in

hoofdstuk 4, woorbii per scenorio ook een onolyse von toekomstige onderzoeksbehoeften

wordt gepresenteerd. ln hoofdstuk 5 wordt deze onolyse verder uitgewerh, ditmool niet per

scenorio moor op bosis von onderliggende driivende krochten. Aonbevelingen over de

relotieve prioriteiten voor ondeaoek treft u oon in hoofdstuk ó en 7. Een verontwoording von

de gevolgde werkwiize kunt u vinden voor in het ropport, in hoofdstuk 2 procesver-

ontwoording.

Reloiie mel qndere verkenningen over ecosysleem en yisserii

ln de periode die zich uitsirekt von de zomer von '199ó iot de zomer von 1997 ziin drie

verkennende studies uitgevoerd die ollen de relotie tussen de visserii en het moriene ecosys-

teem tot onderwerp hodden. De resultoten von deze verkenníngen worden kort besproken in

hoofdsiuk ó. ln dit hoofdstuk wordt ook stilgestoon bii de resultoien von de Levende Zee

debotten, een mootschoppeliike discussie over de toekomst von kust, zee en visseril, georgo-

niseerd door de Notionole Commissie voor Duuzome Ontwikkeling (NCDO). Ook wordt

oondocht geschonken oon de uitkomsten von de lntermedioÍe tWinisleriolÀ4eeting (lMMl on

the lntegrolion of Fisheries and Environmenlal lssues, gehouden in Bergen, Noorwegen in

moort 1997.

De geliihiidige uituoering von eerder genoemde drie verkenningen leidde onder de betrekke-

liik kleine groep octoren in de wereld von de visserij en het onderzoek tot een zekere mote

von 'verkenningenmoeheid'. Dit hod tot gevolg dot wii onze werkwiize moesten oonpossen.

Een oorspronkeliik voorgenomen gezomenliike onolyse von onderzoeksbehoeflen met olle

belonghebbenden (2-doogse workshop) kon geen doorgong vinden. ln ploots doorvon vond

mel vertegenwoordigers uit het woter- en visseriibeleid een onolyse von onderzoeksbehoeften

ploois op bosis von de scenorio's. Hiervoor werd een eendoogse workshop georgoniseerd.

Met vedegenwoordigers uit de visseriisector werd een verkennend gesprek gevoerd over de

onderzoeksbehoeften. De notuur- en milieuorgonisoties tenslotte volstonden met het geven

von een schrifteliike reoctie op hel concept eindropport.

Hoewel de drie uitgevoerde verkenningen bii eerste beschouwing veel gemeen hebben,

bestoon er toch genuonceerde verschillen (hier onder gecursiveerd ofgedrukt) in de doelstel-

lingen.

Te beginnen mel de 'Desk sludy on medium lerm reseorch requirements in relotion to the

developmenl of inlegroted fisheries manogemenf objecíives for the Nonh.9ed. Deze desk-

study (ciiool Doon, 1996)'werd geschreven met het doel een overzicht te geven, en de

prioriteiten oon te geven, von de belongriiksle onderzoeksvrogendie direct beirekking
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hebben op het formuleren von 'gebruiksdoelen' en 'ecosysfeemdoelen' in het koder von

integrool visstondbeheer. lntegrool visstondbeheer, ols onderdeel von integrool woterbeheer,

betekent dot er gezocht moet worden noor een bolons tussen de doelstellingen voor de

visserii en het ecosysteem teneinde een duurzome exploitotie von de beschikbore bestonden

in overeenstemming te brengen met het behoud von de integriteit von het ecosysteem' (einde

citoot). De Directie Noordzee von Riikswoterstoot is opdrochtgever voor de medium-lerm desk

study. Het proiect werd mede-gefinoncierd door het Ministerie von LNV.

De verkenning 'Konsen voor notuur en visserii in de Noordzee, een experfuerkenning'

onderzoekt in opdrocht von het Directeurenoverleg visserii oongelegenheden de vroog: ' hoe

kunnen de ecologische doelstellingen en de visseriifunctie beter op elkoor worden ofge-

stemd?'. Concreet levert het roppori een mogeliike benodering voor de doelen voor het

wotersysteem Noordzee en voor de functies notuur en visserii doorbinnen, inzicht in de mote

woorin de visserii invloed heeft op de noiuurdoelen en vice verso, een inventorisotie von

konsriike mootrege/en voor notuur èn visserii en een invenlorisotie von witte vlekken in kennis.

(Bergmon el ol. ,1997\

De voorliggende studie 'Onderzoek boven woterr is een scenorioverkenning die voor de longe

lermifn (2015) onderzoeksbehoeften formuleert voor de vísserii en het ecosysteemonderzoek.

Zools reeds in de inleiding vermeld dient deze verkenning ter ondersteuning bii hei uitzetten

von de stroiegie voor het londbouwkundig onderzoek.
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2. Procesverq nlwoord i n g

Woorom werd gekozen voor een scenorio oonpok?

Met het uifuoeren von een scenorio verkenning werd gehoor gegeven oon de wensen von de

opdrochtgever, verwoord in de stortnotitie Vis en visserii in de 2l e eeuw (NRLO, '1995). 
Een

scenorio oonpok mooh het mogeliik op een beeldende wiize denkbore loekomstige ontwik-

kelingente schetsen die relevontie hebben voor het onderwerp von de verkenning. Op deze

wiize kunnen de scenorio's meehelpen ontwikkelingen die onzekerzÍjn te beoordelen op hun

mogeliike gevolgen. Scenorio's ziin derholve een hulpmiddel die moeten stimuleren tot

nodenken over een possend ontwoord op toekomstige ontwikkelingen. Om die ontwoorden

zo scherp mogeliik te kriigen worden een oontol ontwikkelingen in de scenorio's bewust wot

extremer oongezet. De scenorio's beogen niet een voorspelling te geven von mogeliike

toekomsiige oniwikkelingen noch mogen zii compleet worden genoemd. Het ziin scenorio's

die een schets geven von mogeliike ontwikkelingen die in de context von de Noordzee-visserii

en het ecosysieem von belong kunnen ziin.

Welke Íosen ziin (hoe) uitgevoerd?

De opdrochigevers stond een gefoseerde oonpok voor ogen:

l. ldentificeren von relevonte trends

2. Visie ontwikkeling over bepolende invloedsfoctoren

3. Het uitwerken von scenorio's

4. Anolyse von het themo op bosis von de scenorio's

5. Het ontwikkelen von mogeliike oplossingsstrotegieën

ó. Formulering von opties en prioriieiten voor het onderzoek

Wii hebben deze gefoseerde oonpok ols volgt uitgewerkt.

Fqse 0: probleembenoeming

ln deze fose is er noor gestreefd de 'probleembeleving' von verschillende vertegenwoordigers

uii het krochtenveld helder te kriigen. Hiervoor ziin met ocht vertegenwoordigers interviews

gehouden. ln deze interviews is de probleembeleving onderwerp von gesprek geweest;

doornoost werd ingegoon op de vroog hoe vonuil dit perspectief het huidige onderzoek op

het themo ecosysteem en visserii wordt beoordeeld. Op bosis von de interviews is door de

proiecigroep een kode noto probleembenoemino opgesteld, die ols biiloge 'l integrool

onderdeel uitmookt von dit roppori.
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Fose l: ldentificeren von zekere en onzekere trends

De interviewuitsproken die in de nulfose von hei proiect werden opgetekend ziin in de noto

probleembenoeming geclusterd noor ocht themo's. Deze themo's vormden de inpui voor het

verdere verloop von het proces. De denkboor geochte ontwikkelingen ziin vervolgens

gescreend op hun relevontie voor de te ontwikkelen scenorio's. Het ossenkruis in figuur 2.1

wos doorbii een belongriik hulpmiddel om te bepolen welke ontwikkelingen belongriike

scenorio elementen ziin: de trends die een grote impoct poren oon een grote mote von

onzekerheid. ln de inleiding von hoofdstuk 4 ziin deze irends verder beschreven.

Onzekerheidsos (veÉicool)

Hoog

Vrii onzekere onfwikkelingen met
evenwel beperkie gevolgen

Onbelongril ke scenorio-bouwstenen

Hrrgeimpacl lmpocl-os
(horizontool)

Vrii zekere ontwikkelingen mei
evenwel beperkte gevolgen

Niet te gebruiken voor de
scenorio's

Vrii onzekere oniwikkelingen die
grole gevolgen kunnen hebben

Belongrii ke scenorio-bouwslenen

Orore it rpacl

Vril zekere ontwikkelingen die grote
gevolgen kunnen hebben

Bosisloog voor de scenorio's

Fíguur 2. l: Verschillende lypen onlwikkelingen gerongschíkt noor hun belong voor de
uit te werken scenorio's

Fqse 2: ldentiÍiceren von driivende krochlen en vsststellen hooÍddimensies

scenqrio's

De hoofddimensies von de scenorio's komen voort uit de onzekere ontwikkelingen, woorvon

grote impoct wordt verwocht (figuur 2 rechtsboven) . Vook zol dit uitkomen op verschillende

uitersten (b.v. Europese Gemeenschop speeli wel /niet grote rol in visseriibeleid, de mooi-

schoppii vindi ecologie wel/ niet belongriiker don economie). Deze uitersten vormen ossen

woorlongs de verschillende scenorio's kunnen worden ofgezei. De proiectgroep heeft mel een

ooniol externe genodigden in een workshop von een dog vostgesteld welke ossen bepolend

ziin voor de opbouw von de scenorio's.

Fose 3/4: Uitwerken vqn de scenorio's

Op bosis von de gekozen ossen heeft de proiectgroep er veruolgens voor gekozen een drietol

scenorio's te ontwikkelen die noor verwochting voldoende 'reliëf' zouden bezitten om ie

kunnen leiden tot een wezenliik verschillende onderzoeksbehoefte per scenorio. De scenorio's

ziin vervolgens door de proiectgroepleden noder ingevuld.
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Fsse 5/ó: Anolyse von de scenqrio's

De scenorio's ziin op de volgende wiize geonolyseerd. Allereerst ziin de scenorio's tiidens een

workshop gepresenteerd oon een groep von l5 medewerkers uit het woter-, visserii- en

notuurbeleid (ministeries von LNV en V&W). ln deze workshop ziin de drie scenorio's stuk

voor stuk geonolyseerd op hun mogelilke gevolgen voor belonghebbenden, woorno een

onolyse volgde von de mogeliike onderzoeksbehoeften voor de verschillende doelgroepen.

De resultoten von deze onolyse werden verwerh door de proiectgroep, woorbii per scenorio

een somenvotting von onderzoeksbehoeften werd opgesteld. Deze somenvotting werd

voorgelegd oon een groep vertegenwoordigers von de visseriisector, woorbii werd gevroogd

reocties en oonvullingen te geven. Dit leidde tot een oontol oonvullende onderzoeksbehoef-

len. Tenslotte werd een concept von dit ropporl voorgelegd oon vertegenwoordigers von een

oontol notuur- en milieuorgonisoties. De schrifteliike reocties von deze orgonisoties ziin door

de proiectgroep in dit ropport verwerh. De uiteindeliike oonbevelingen over toekomstige

onderzoeksbehoeften komen, gehoord de reocties von olle deelnemers oon deze verkenning

voor rekening von de proiectgroep.

Een overzichi von olle tiidens de uifuoering von de verkenning geroodpleegde personen is

opgenomen in biiloge 2.
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3. Opbouw scenqrio's

Aon de huidige situotie en bestoonde trends rond visserii en ecosysteem wordt voorofgoond

oon de scenoriobeschriivingen in hoofdstuk 4..l oondocht besteed. De scenorio's beschriiven

ontwikkelingen vonuit die huidige situotie noor verschillende denkbore toekomsten. Deze

olternotieve ontwikkelingen ontstoon door het optreden von verschillende onzekere foctoren

in de externe omgeving, die er voor zorgen dot bepoolde 'onderstromen' dominont worden.

3.I. Driivende krochten in de scenqrio's

Kiikend noor het ioor 20'15 kunnen er in de relolie visserii en ecosysteem een oontol onzeker-

heidsgebieden worden onderkend. Eerder werd in hoofdstuk 2 ol oongegeven dot met nome

die ontwikkelingen die een groie onzekerheid poren oon een groot effect op de relotie

ecosysteem-visserii poientieel belongri[ke scenorio elemenien ziin (zie ook figuur 2).Om te

kunnen bepolen welke ontwikkelingen ols relevont gelden werd op bosis von de noto

Probleembenoeming in een workshop een groot oontol 'toekomsturogen ' geïdentificeerd.

Het ging doorbii om vrogen ols: Wordl in de toekomst de boomkor nog gebruih? ln hoeverre

wordi de zee stroks von iedereen? en: Hoe ontwikkelt zich de Europese regelgeving? Vrogen

die betrekking hodden op helzelfde onderwerp werden vervolgens somengebrocht in

zogenoomde onzekerheidsclusters. Voorbeelden von gevormde clus-ters ziin 'Beleids-

ontwikkel i ng','Consumentengedrog'. en'Woorderi ng voor het ecosysteem'.

Deze clusters vormden vervolgens de bosis voor de keuze von de ossen die de scenorio's ziin

goon vormen. ln totool werden 1 1 mogeliike scenorio-ossen gevormd, die de volgende

ronges weergeven:

l. Korte iermiin exploitotie versus duurzome exploitotie

2. lndividueel of colleciief gedrog von vissers

3. Consumentenwoordering: ecologie belongriik of consumentisme

4. Morktwerking tegenover sterke overheidssturing

5. Notionool tegenover Europees beleid

ó. Hormonie of dishormonie tussen wetgeving, uitvoering en hondhoving

7. Sector gericht visserii beleid of een integrool vísserii beleid

8. Vongstrechten notionool of internotionool verhondelboor

9. Schode minimolisotie of vongst moximolisotie?
'l 0.Outputregulering of inputregulering
'l 1 De school von de visserii: kleinscholig of mondiool
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Door de deelnemers oon de workshop werd vervolgens uit deze beschíkbore sei een keuze

gemooh voor een combinotie von ossen die zouden kunnen leiden tot flink uiteenlopende

toekomst scenorio's. De keuze von de in dit ropport ontwikkelde scenorio's is geboseerd op

de twee meest fundomentele onzekerheden die de driivende krochten vormen voor uiteenlo-

pende ontwikkelingen:

. De denkwiize von individuen, burgers, consumenten: noor meer collectief, zorgzoom,

strevend noor duurzoomheid, of in de richting von meer individuele woorden en directe

behoeften bevrediging ?;(geboseerd op bovenstoonde os 3), en:

. De wiize von siuring don wel regulering von het systeem: noor sterkere overheidssturing en

hondhoving, don wel in de richting von minder bemoeienis en een vriiere exploitotie?

(bovenstoonde os 4)

De overige ossen werden niet gebruih ols driivende krochten in de scenorio's. Wel ziin deze

ossen gebruih om kleur en diepgong te geven oon de te ontwikkelen scenorio's.

De combinoiie von de twee gekozen ossen, die overigens ieder weer op verschillende

monieren kunnen uitwerken, levert vier verschillende 'scenoriovelden' op, wooruit een keuze is

gedoon op grond von (venarochte) relevontie voor de onderzoeksvroog noor toekomstige

onderzoeksbehoeften. Er werden drie scenorio's ontwikkeld in de velden die worden 'opge-

sponnen' door de volgende combinoties:

Schemo 3. l: Driivende Krochten en Scenorios

Het scenorioveld dot wordi gevormd door een combinotie von een sterke overheidssiuring en

een collectief duurzoomheids denken is in deze studie niet verder meegenomen. Door ziln

twee redenen voor. ln de eerste ploots is bii een zich duurzoom gedrogende somenleving het

minder noodzokeliik, en dus minder woorschiinliik om een sterk occent te leggen op sturing

en hondhoving. Doornoosi mog worden verondersteld dot in een dergeliik scenorio er

nouweliiks sproke zol ziin von sponning in de relotie iussen ecosysteem en visseri[. Doormee is

dil scenorio ook minder geschikt voor een onolyse von de longe termiin onderzoeksbehoefte,

en is het scenorio niet verder ingevuld.

ln de scenoriobeschriivingen (hoofdsiuk 4) wordt oongegeven:

o. Hoe en woorom vonuit de huidige siiuotie een bepoolde ontwikkeling tot stond komt (de

'logic'), en wordt

b. Een beeld geschetst von de situotie die zich op grond von die ontwikkeling voordoet in

het ioor 20'15 (het eindbeeld).
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Bii de constructie von de scenorio 'logics' is vonzelfsprekend gebruik gemooh von de eerder

gegenereerde onzekerheidsgebieden, die overigens in de onderscheiden scenorio's een

verschillende inkleuring don wel uitwerking kriigen. De positionering von de scenorio's wordi

onderstoond g rofisch so mengevot.

Sterko overh3idsstuÍÍn9

Figuur 3. l: Overzíchl von de verschillende krqchÍen die de scenorio's aandrífven

3.2. De relqtie met de nolo probleembenoeming

Op grond von een serie inieruiews oon het begin von het onderzoeksproiect is de Noto

Probleembenoeming ontwikkeld (zie punt 7 von de biiloge 1). Deze noto geeft een beeld

von de mooïschoppeliike probleembeleving rondom ecosysleem en visserii vonuil een

toekomsiperspeciief. De in deze noto vermelde onzekerheden en 'zorgen voor de toekomst'

ziin een belongriik verirekpuni geweesl voor de invulling von de scenorio's. Refererend oon

deze noio komen - behoudens de hiervoor besproken driivende krochten - in de scenorio's

de volgende ospecten oon de orde:

. Hoe internotionool wordt de visserii?

. Hoe ontwikkeli zich de siructuur von de keien en de bedriifstok?

. ln hoeverre is er vertrouwen in hei onderzoek?

. Hoeveel ruimte ontstoot er in de toekomst voor zelfregulering door vissers?

o Wot is de invloed von de technologie op de visserii?

Stsrks stuÍing Yanuit de maÍlil
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3.3. De drie scenqrio's in onderlinge somenhong

ln de oonloopfose zien we in elk von de scenorio's een oontol von de huidige issues en irends

oplreden, zii hei met verschillende nodruk ols gevolg von het oonzetten von de eerder

genoemde driivende krochten. Die verschillen hebben sterk uiteenlopende consequenties.

ln het'Commerciële Duurzoomheid' scenorio is sproke von sterk groeiend duurzoomheids-

denken, en leiden voortgoonde fluctuoiies en verlogingen von quoto en von 'omvloggen' en

'quoto hopping' tot toenemende sponningen tussen EU lidstoten en een verdergoonde

concentrotie von de sector.

ffi1,$,ffiÏ 
n41ry*eid

Overcapaciteit
visser§vloot
Noordzee

Gemeenschap-
pelijk visserij-
beleid

Dalende TAC's
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nken,::,,:.,:,,.:: :

Kustbennffin$l§d
$"n; vïreÉj!@d=

ír\\ír\r
Onderstromen

:j-::,,' ':l::r::::
:::==:::::::::::::::=::::::::

,,-.::''f 
'-'u,,r::..=..,.'DB:areruefiiNa 

rrloot

r ketenintegratie; macht verder richting retail
r toenemende macht Brussel
. toenemende wereldhandel in vis

2005 2010

Figuur 3.2 'River chort'von onlwikkelingen in de drie scenorio's

'Notuurgebied Noordzee' beschriift een wereld woorin overheden zich goon concentreren op

hoofdtoken en veel wordt overgeloten oon de individuele verontwoordeliikheid. Milieu- en

notuurbeheer wordt politiek belongriiker en goot een von die hoofdtoken vormen, hetgeen

leidt tot effedieve Europese regelgeving op die gebieden enerziids, moor tevens tot conflicten

iussen londen onderling. Zo komt hei visseriibeleid in een potstelling terecht.

Het derde scenorio, 'De Zwervende Vloot', kenmerkt zich in de oonloopfose voorol door een

verschuiving von de mocht noor Brussel een terugtredende overheid en een ofnemend politiek

droogvlok voor de sector. Afnemende subsidies en een Euroocciins op dieselolie zetten de

rentobiliieit von de visseriisector onder druk.
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De onderscheiden ontwikkelingen in de oonloopfose hebben uiteenlopende consequenties

voor de voorziene heziening von het Gemeenschoppelilk Visseriibeleid von de EU rond

2402: von de oprichting von een mochtige iniernotionole Noordzee Commissie in 'Notuurge-

bied Noordzee'tot olgehele ofschoffing in 'De Zwervende Vloof. De 'riuer chorf (figuur 3.2)

vot de belongriikste ontwikkelingen die leiden tot de drie scenorio's beknopt somen.

ln het volgende hsofdsiuk worden de drie scenorio's somengevot en in detoil beschreven.
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4. De scenqrio's

ln dit hoofdstuk worden drie scenorio's noder uitgewerkt. Vonuit een gemeenschoppeliik

vertrekpunt moken de scenorio's een verschillende ontwikkeling door. Hel verloop von deze

ontwikkelingen wordt inhoudelijk beschreven in de hoofdstukken 4.2tot en met 4.5. Aon het

eind von de beschriiving worden de belongrijkste scenorio ontwikkelingen grofisch somenge-

voi (figuren 4.1-4.3) Doorno wordl per scenorio in de oonsluitende porogroof een onolyse

verricht von de onderzoeksbehoeften voor dot scenorio. Voorofgoond oon de scenoriobe-

schriivingen wordt dit hoofdstuk ingeleid met een kode beschrijving von het gemeenschoppe-

liik vertrekpunt voor olle scenorio's: de situotie in de Noordzeevisserii en het Noordzeebeheer

oon het eind von de loren negentig.

4.1 . Het vertrekpunl! de Noordzeevisserii en het be-
heer yqn het ecosysteem Noordzee qqn het eind
vqn de ioren negentig

De Noordzeevisserii ondergoot doorlopend ontwikkelingen. Aon het eind von de ioren

negentig hebben wii de volgende grote liinen onderscheiden ols belongrijk voor de onolyse

vo n toekomstige onderzoeksbehoeÍten :

o De schepen worden steeds krochtiger, en de gebruikte vongtuigen en opsporingsmetho-

den steeds effectiever. Hierdoor kunnen visbestonden gemokkeliik worden overbevist.

Een oontol visbestonden is in de looiste ioren beneden het veilig geochte Biologisch

Minimum terechtgekomen.

o Het oontol schepen neemt of en is steeds voker in honden von rederiien in ploots von

een schipper-eigenoor. Er is een toenemende internotionolisering von de vongst, de

verwerking en de olzet von vis. De visserii en de visverwerking wordt steeds efficiënter,

dot leidt iot een strokkere (en veiliger) bedriifsvoering, moor ook tot een verlies oon

werkgelegenheid.

o De Europese politiek mookt uii hoeveel vis er mog worden gevongen. De visserii wil in

de uitvoering von het beleid groog grotere verontwoordelijkheid drogen, moor doorover

besioon sponningen tussen de notionole overheid en de visseriisector.

o Het insirument'quoto' is niet omstreden. Wel de bepoling von de hoogte von de quoto,

en hei feit dot quoto olleen de oonlondingen reguleren en niet de doodwerkeliike vong-

sten op zee. De quoto ziin in de loolste ioren stelselmotig loger geworden om meer

bescherming te bieden oon visbestonden die onder het Veilig Biologisch Minimum drei-

gen te roken. De visseriisector is voorstonder von ruimere quoto.
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De visserii beïnvloedt de somenstelling von het ecosysteem, zoveel is wel zeker. Dot geldi

overigens ook voor de ondere gebruiksfuncties in de Noordzee. ln hoeverre de visserii

het ecosysteem beïnvloedt, doorover lopen grote discussies. Wetenschoppers en vissers

stoon doorbii vook liinrecht tegenover elkoor. Dot geldt in een enkel gevol ook voor

wetenschoppers onderling.

De visvloot zwermi sieeds verder uit over de wereldzeeën, woorbii visrechten worden

overgenomen von Afrikoonse en Lotilns Amerikoonse londen. ln de uifuoering von de

visserij botsen de belongen von lokole vissers en 'import vissers'. Er ontstoon doorover

steeds meer conflicten. Regeringen zien in de uitboting von de visrechten evenwel een

welkome mogeliikheid om vreemde deviezen te verkriigen en zetten hun beleid voort.

Door de ioenemende concurrentie wordt de priis von de visrechten opgedreven.

ln hei Noordzeebeleid en -beheer worden de volgende ontwikkelingen onderscheiden:

o De uifuoering von de ofsproken von hel Noordzee Actie Progrommo leidt tot een

longzome moor gestoge doling von de veronireiniging von de zee. De klossieke veront-

reinigingen (orgonische belosting, voedingsstoffen, metolen) liiken in zee op den duur

geen probleem meer te vormen. Nieuwe onbekende stoffen zorgen doorentegen voor

oonloonbore vruchtboorheidsproblemen bii verschillende diersooden.

. De oondocht in het beleid verschuift von stoffen noor ondere bronnen von verstoring. ln

hei koder von integrool woterbeheer groeit het besef dot de zwore gebruiksdruk op de

Noordzee een belongrilke verstorende focior voor hei ecosysteem kon ziin. ln het beleid

wordi er doorom meer oondocht besieed oon de invloed von visserii en recreotie op de

toestond von het ecosysieem. De term integrool visstondbeheer doet hoor intrede: een

beleid dot bolons zoekt tussen een duurzome exploitotie von visbesionden en het be-

houd von de iniegriteit von het ecosysteem.

o Hei toenemend gebruik von de Noordzee leidi bii de minisieries von LNV en V&W ook

tot een gezomenliike behoefte oon de ontwikkeling von groodmeters die inzicht geven in

de invloed von het gebruik op de toestond von hei ecosysteem Noordzee.

o Er is een toenemende mooischoppeliike druk om nieuwe mogeliikheden voor bouwen

en ontwikkelen in zee te reoliseren. Een mootschoppeliike discussie is goonde over nui

en noodzook von een vliegveld in zee, de oonleg von een nieuwe kusilocotie en de

uiibreiding von de industriegebieden oon de Moosvlokte. Het ministerie von V&W goot

een visie ontwikkelen woorin wordt ingegoon op de vroog hoe dergeliike onfwikkelingen

kunnen worden ingeposi in het beheer von de kustzone. Doorbii mog geen ofbreuk

worden gedoon oon het belong von de kustveiligheid en de gebruiksmogeliikheden en

de noiuurliike woorden von kust en zee.
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De overheid zoekt ols beheerder von de Noordzee octief ofstemming met mootschoppe-

liike groeperingen om te komen tot gemeenschoppeliike doelen bij de uitvoering von

hoor beheerstook.

De complexiteit von het ecosysteem is zodonig dot het beheer von de Noordzee

omgeven bliift met grote onzekerheden.

4.2. Hel scenq rio ' Commerciële duu rzoemheid,

ln dil scenorio wordt een situoÍie beschreven woorin de Europese eenwording verder is

voortgeschreden. ln het visseriibeleid is de rol von de nafionole overheden beperkt en is het

occenl nog verder naar de Europese Unie niveau verlegd. Bovendien vertrouvvt de overheid

meer op sÍuring door morktkrochten. Er worden nog weliaarliiks TAC's vastgesÍetd moor de

verdeling von de quoÍo wordl volledig oon de morkt overgelaten.

De Europese consumenÍ is zich sÍerk bewusí van de noodzook om op een duurzome wifze

mel de noluurlifke hulpbronnen om le springen en aanbieders spelen hierop in mel eco-

keurmerken.

Ontwikkeling tol 2OO2

De overexploitotie von een oontol belongriike Noordzee bestonden en de verlogingen von

TAC's die doorvon het gevolg ziin, leiden op korte termiin tot toenemende sponningen tussen

de lidstoten op het gebied von het visseriibeleid. De meest efficiënte en meest kopiioolkrochti-

ge visseriibedriiven proberen het teruglopen von de TAC's op te vongen door extro invesierin-

gen in vongstrechten en driiven hiermee de quotopriizen op. Veel kleinere bedrijven rest geen

ondere keuze don verkoop von hun schepen en vongstrechten en terugtrekking uit de visserii.

De uiteenlopende efficiëntie von de visserii in de verschillende lidstoten leidt ertoe dot de

priizen von vongstrechten en de woorde von visseriibedriiven uiteenloopt. Dit vormi een

prikkel voor de grotere bedriiven om buitenlondse bedri[ven over te nemen om op buiien-

londse quoto te vissen (omvloggen, quoto-hopping). De betreffende lidstoten, met nome het

Verenigd Koninkriik en België, eryoren de omvloggers ols een bedreiging en doen een

beroep op Brussel voor bescherming von hun binnenlondse visseriisector. De roep om een

verbod op het omvloggen von schepen neemt toe. Het probleem is echter dot het EU verdrog

geen ruimte biedi voor zo een verbod, omdot dit in striid zou ziin met het principe von vrii

verkeer von goederen, kopiiool en personen.

Herziening von het GVB in 2OO2

Bii de herziening von het GVB ín 2002 speelt de discussie over hei omvloggen een belongrii-

ke rol. Op EU-niveou is men niet bereid om voor de visseriisector een uilzondering te moken

op het principe von vri[verkeer, zools dit in hetVerdrog von Rome is vostgelegd. Dit principe
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vormï tenslotte de bosis von de Europese Gemeenschop. Het beginsel von relotieve stobiliteit,

doi oltiid een belongrijk uítgongspunt von het GVB is geweest, bliih niei meer te hondhoven.

Vonof 2002 komt doorom de voste verdeelsleutel von TAC's over de lidstoten te vervollen en

worden Europese ITQ's (lndividual Transferable QuoÍQ ingevoerd.

Het occent von het visseriibeleid verschuift doormee nog verder noor EU-niveou en de rol von

de notionole overheden verminderl. TAC's worden niet meer vertoold in notíonole quoto,

moor werken rechtstreeks door in de individuele vongstrechten die in de hele EU vrii verhon-

delboor ziin. De initiële toewiizing von ITQ's vindt ploots op bosis von hisïorische vongsten.

Voor lidstoten woorin 2002 ol een lïQ systeem bestooi, worden bestoonde ITQ's omgezet in

Europese ITQ's.

Doornoosi wordl besloten dot de EU zich in hoor visseriibeleid beperkt tot het hondhoven

von het veilig biologisch minimum. Bii het voststellen von TAC's wordt geen rekening

gehouden met een buffer om grote fluctuoties in beslonden en quoto te voorkomen, hoewel

dit economisch gezien efficiënter zou ziin. Economische doelstellingen worden echter ols een

verontwoordeliikheid von de sector gezien.

De verontwoordeliikheid voor hondhoving en controle wordi in toenemende mote bii de

sector gelegd. De EU schept hiertoe een wetteliik koder voor de oprichting von "Biesheuvel-

groepen" (Producenten Orgonisoties) op Europees niveou, die bestoon uit visseriibedriiven die

op gemeenschoppeliike siocks vissen. De Producenten Orgonisoties (PO's) ziin veronfwoorde-

liik voor het beheervon een oon hen toegewezen 'biologische monogement eenheid'. Dit

kon een stock ziin, moor ook een combinotie von stocks of de visserii in een bepoold gebied.

Zo ontsloon biivoorbeeld de PO Noordzee horing, de PO Noordzee plotuis en de PO

Woddenzee. Aon de oonkoop von ITQ's wordt de verplichting verbonden om lid ie worden

von de PO die de betreffende siock beheert en hei recht, om noor evenredigheid von de

omvong von hei quotum, invloed uit te oefenen op de besluitvorming binnen de PO. De

Producenien Orgonisoties werken dus strikt volgens het oloude woterschopsprincipe von

koppeling von belong, beioling en zeggenschop. De besluiien von zo'n PO ziin bindend voor

de leden. Aon deze PO's wordi de verontwoordeliikheid voor de controle von de individuele

leden overgedrogen. De verdere invulling von token von deze PO's wordt oon de leden

overgeloten. Somenwerking binnen deze groepen biedi perspectief voor een meer veroni-

woord beheer, omdot vissers (eigenoren von vongstrechten) zich ols oondeelhouders von een

gemeenschoppeliike onderneming goon beschouwen. De noodzook voor een verontwoord

beheer wordt nog versterkt doordot geen subsidies verstrekt worden om slechte ioren te

overbruggen.

Om de controle op de oonvoer te vereenvoudigen wordi een informoiiesysteem voor

oonvoerregistrotie opgezei woorop olle ofslogen ziin oongesloten. De gegevens ziin zowel

toegonkeliik voor de overheid ols voor de PO's.
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Schoolvergroting en concentrotie

De invoering von ITQ's op Europees niveou beiekent dot de lootste belemmeringen voor

internotionole hondel in vongstrechten verdwiinen. De meest efficiënte bedriiven kopen

vongs-trechten op von de minder efficiënte bedriiven, woordoor zich een tendens von

concentrotie en schoolvergroting voordoet. De vongstrechten komen in honden von sleeds

minder bedriiven en per bedrilf worden meer schepen geëxploiteerd. Als gevolg von de

vrijhondel in vongstrechten komen sommige visseriiofhonkeliike regio's in de problemen. ln

de gebieden met een troditionele en minder efficiënte visserii zol de werkgelegenheid sterk

dolen. Hiertoe wordt het budget voor sociool-economische steun en economische conversie

voor visseriiofhonkeliike gebieden uitgebreid. Er wordt echter geen specifieke steun oon de

visseriisector zelf verleend.

Keteninlegrotie

Ook oon de vroogziide doen zich veronderingen voor. Consumenten kiezen in toenemende

mote voor gemoksvoedsel en voor one-slop shopping. Supermorhen worden steeds

belongriiker ols otetkonool, niet olleen von diepvriesvis en visconserven, moor ook von verse

vis. Supermorktketens stellen hoge eisen t.o.v. kwoliteit en continuiïeit von leveringen en

priizen. Hiertoe zoeken ze somenwerking met ondere schokels von de keten om de logistiek

ie optimoliseren. Ze eisen von de groothondel en visverwerkende bedriiven een meer stobiel

oonbod. Er ontstoon parlnershipstussen verschillende schokels in de keten (verticole

integrotie), moor visverwerkende bedriiven en de visgroothondel goon ook zelf investeren in

vongsirechten. Op deze monier kunnen ze vio de PO's invloed uitoefenen op het visstondbe-

heer en hun oonvoer zeker stellen. De vongstrechten worden verhuurd oon de visseriibedrii-

ven die het meesi kunnen betolen. Mei deze bedriiven worden tevens longe termijn leverings-

controcten ofgesloten. Hondel en venarerkende bedriiven wenden, vonwege hun belong bii

continuiïeit von priis en leveringen, hun invloed binnen de PO's oon ten gunste von een

voorzichtig visseriibeheer. Dot betekent dot quoto niet volledig worden benut, zodot een

buffervoorrood boven het Veilig Biologisch Minimum ontstoot. Hierdoor worden grote

schommelingen in stocks en quoto vermeden.

Duurzoomheid

De somenleving wordt in toenemende mote geconfronteerd met grenzen oon het gebruik von

hernieuwbore notuurliike hulpbronnen. Bii grote groepen in de mooischoppii groeit het

bewuslziin dot notuurliike hulpbronnen op duurzome wiize beheerd moeten worden. De

oonhong en invloed von milieu- en notuurorgonísoties neemt in heel Europo toe. Ook deze

orgonisoties kopen (op kleine school) vongstrechten op om zeggenschop te verkriigen in de

PO's. De vongstrechten worden onder strihe voorwoorden verhuurd oon visseriibedriiven.

Omdot duurzoomheid voor de Europese consument een belongriik criterium wordt, spelen

oonbieders hierop in. ln de supermorhen ziin omvongriike ofdelingen onistoon met ecolo-
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gisch verontwoorde producten. Deze producten behoren in 20.l5 totde mossocultuuren ziin

volledig uii de olternotieve sfeer getrokken. Net ols voor ondere producten ontstoot er ook

voor vis een duuzoomheidskeurmerk (ecovis). Grote groepen consumenten bliiken bereid te

ziin om extro te betolen voor vis die von een ecokeurmerk is voorzien. De criterio voor het

keurmerk worden bepoold in onderhondelingen tussen de sector, milieu- en notuurorgoniso-

ties en consumentenorgonisoties. De visserijsector probeert de kosten te beperken door oon te

dringen op zo soepel mogeliike voonaroorden. Aonvonkeliik liggen de criierio voor het keur-

merk voorol op terreinen die de consument direct oonspreken, zools de bescherming von

zeezoogdieren en het veilig stellen von de voedselvoorrood voor vogels.

Het eco-lobel heeft ol snel no de invoering een behoorliik morktoondeel, mede omdot de

meeste Noordzeevis oon de voorwoorden voldoet. Milieu- en notuurorgonisoties proberen

hun positie in het ioorliikse overleg over de voorwoorden voor hei keurmerk te versierken

door de consument bewust te moken von qllerlei minder in het oog springende ospecten von

het ecosysteem, zools de schode die de boomkorvisseril oon de bodemfouno oonricht. Onder

dreiging von een verscherping von de voonaroorden voor het eco-lobel, kriigt het onderzoek

noor olternotieven voor de boomkorvisserii een nieuwe impuls. ln 20'15 is dit onderzoek nog

in volle gong.

Priizen en ofuetonrwikkeling

Het voorzichtig visseriibeheer zools dot binnen de PO's tot stond komt in combinotie met de

extro kosien die gemooh moeten worden om oon de eisen von de keurmerken ie voldoen,

leidi in het eerste decennium von de 2l " eeuw tot stiiging von de vispriizen, hetgeen voorol

ten koste gooi von de export noor londen buiten de EU, woor overwegend priisconcurreniie

ploofsvindt en duurzoomheid voor de consumeni een minder grote rol speelt. No verloop von

een oontol ioren gool hei verontwoord beheer echter ziin vruchten ofwerpen. De hogere

visstond leidt tot een betere vongboorheid, woordoor met dezelfde visserii insponning meer

gevongen wordt en de priizen weer goon dolen. Dit wordt nog versterkt door de toenome von

de efficiëntie ols gevolg von schoolvergroiing binnen de Europese visseriisector. Het morkt-

oondeel op de expodmorkten buiien de EU herstelt zich en ook binnen de EU neemt de ofzei

toe.

Gevolgen voor hel ecosysleem in de Noordzee

Voor het Noordzee ecosysteem is in 20.l5 nog geen somenhongend EU-beleid iot siond

gekomen, enerziids door een gebrek oon somenwerking en overeenstemming tussen de

lidsioten en onderziids omdot geen olgemeen oonvoorde indicotoren voor het ecosysteem tot

siond komen. Hierdoor kunnen ook vonuit het ecosysteembeheer geen scherpe normen oon

de visseriisector worden opgelegd. De doorbrook von eco-keurmerken en de hierdoor

ontstone noodzook voor bedriiven die voor de EU-morkt produceren, om duurzomer le goon

vissen zorgt echter wel voor een verbelering.
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Gevolgen voor de visseriiseclor

Het oontol visseriibedriiven is verminderd en per bedriif worden meer schepen geëxploiteerd

ten opzichte von de huidige situotie. De visseriibedriiven huren hun vongstrechten von enkele

grote hondels- en verwerkingsconsortio, die vio hun invloed in de PO's bepolen wot er in de

oonvoersector gebeurt. Vio longe termiin leveringscontrocten mei visseriibedriiven hebben de

grote hondels- en verwerkingsbedriiven hun oonvoer zeker gesteld. De Noordzee plofuis

wordt grotendeels door Nederlondse visserijbedriiven geëxploiteerd. De hondels- en verwer-

kingsbedriiven hebben op grote school vongstrechten in ondere lidstoten opgekocht om ze

oon de relotief efficiënte Nederlondse visseriibedriiven te verhuren. De vongstrechten voor

ondere soorten in de Noordzee ziin verdeeld over meerdere EU lidstoten. De stiiging von de

priizen ols gevolg von een duurzomer beheer betekent in de eerste ioren no 2005 een

gevoelige klop voor de Nederlondse export noor londen buiten de EU. Op wot longere

termiin hersielt de export zich echter en neemt de rentobiliteit von de bedriiven toe door een

grotere efficiëntie en door logere kosten.

Somenvotling

ln dit scenorio komt een duurzomer visseriibeheer tot stond op initíotief von de visseriisector in

brede zin. De belongriikste krochten die hiervoor zorgen ziin enerziids het inspelen op de

wensen von de consument voor wie duuzoomheid een belongriik koopcriterium wordt en

onderziids de toenemende behoefte oon continuiïeit bii de hondel en venarerkingsector door

de opkomst von de supermorki ols ofzetkonool. Toenemende ketenintegrotie vergroot de

greep von de hondel en venarerkingsector op de oonvoersector. Doordot de EU vio de PO's

een koder schept woorin de eigenoren von ITQ's invloed kunnen uitoefenen op het beheer

von de siocks woorin zii een belong hebben, ontstoot de mogeliikheid tot porticuliere initio-

tieven voor duurzoom beheer boven de minimumnormen die door de EU gesteld worden.

Commerciële Duurzaamheid
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Figuur 4. l: Oníwikkelingsschema voor hel scenario Commerciële Duurzoomheid
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4.2.1 . Anolyse vqn de onderzoeksbehoeÍten Yoor hel
scenqrio Commerciële Duu Íztro mheid

Dit scenorio is een onderzoeksintensief scenorio, dot wot betreft onderzoeksbehoefte veel op

de huidige situotie liih. Toch ziin er duideliike verschillen. Het belongriikste verschil is de rol

von de overheid in de oonsiuring von olles wot met visserii en ecosysteem in de Noordzee te

moken heeft. Deze rol wordt steeds kleiner en wordt overgenomen door de wisselwerking

tussen kritische, milieubewuste consumenten enerziids en onderziids de visseriisector die

hondelt uit welbegrepen eigenbelong. De onderzoeksbehoefte von de overheid zol sterk

teruglopen en verschuiven noor de consumenten en de visseriisector. Hierbii zullen olle

betrokken portiien met hun eigen onderzoeksresultoten schermen.

De visseriisector bliift von voldoende omvong en voldoende oon de Noordzee gebonden om

een belong te houden bii een duurzome exploitotie von de Noordzee. Bestondsopnomes

zullen voor de overheid von belong bliiven voor de ioorliiks vost te stellen TAC'S. Ook de

sector heeft behoefte oon bestondsopnomes om een indruk ie hebben von de duurzoomheid

von de verschillende bestonden. Dii onderzoek zol in toenemende mote in somenwerking

tussen sector en overheid gedoon kunnen worden woorbii de sector ook een deel von de

kosien voor hoor rekening neemt. De kritische consumenten ziin minder geïnteresseerd in de

duurzoomheid von individuele bestonden, moor des te meer in de toestond von het hele

Noordzee ecosysteem. Vogels en zeezoogdieren spreken hierbii het meest tot de verbeelding.

Ook fotogenieke en spectoculoire vissoorien zools roggen en hooien zullen de oondocht

trekken. ln ziin koopgedrog loot de consument zich leiden door'eco-lobels' die door de

producenten worden gelonceerd. Deze 'eco-lobels' liggen echter voortdurend onder vuur von

de milieu- en notuurbeweging. Dil genereert een onderzoeksvroog noor de toestond von het

Noordzee ecosysleem en het effect von de visserii hierop oon zowel de kont von de milieu- en

notuurbeweging ols oon de koni von producenten. Groodmeters voor de toestond von hei

ecosysteem ziin hierbii belongriik en zullen voorol geboseerd ziin op de eerder genoemde

populoire diersoorlen.

De visseriisector invesieeri veel in vongsttechnologie om de efficiëntie te verhogen, moor ook

om de selectiviteii von de netten te verhogen, voorol ten opzichte von de groodmetersooden

von de'eco-lobels'. Doornoost zol er veel oondocht ziin voor visverwerking en productontwik-

keling om toi een optimole benutting von de vongsten te komen en hiermee de hoeveelheid

discords te minimoliseren. De invoering von de 'eco-lobels' en ondere ospecten von het steeds

wisselende en moeiliik voorspelbore consumenlengedrog vrogen om voortdurend morhon-

derzoek. Het economisch onderzoek wordt nodrukkeliik gericht op de visketen ols geheel en

op de reloties tussen visserilbedriiven, verwerkende bedriiven en retoilers. Met nome de

oondocht voor de verwerkende industrie neemt toe vonwege hoor toenemende invloed

binnen de PO's door hei bezii von vongstrechten.
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De overheid loot de verdeling von quoto geheel over oon de krochten von de morkt. Dit leidt

tot voortgoonde concentrotie von de visserii. De effecten von deze concentrolie op de

werkgelegenheid in visserii ofhonkeliike gebieden vormen een belongriik onderwerp voor hel

sociool economisch ondezoek. Sociool-economisch ondezoek speelt een centrole rol bii de

verdeling von de gelden bestemd voor de economische conversie von visserii ofhonkeliike

gebieden. lnformotie over de rentobiliteit von de vloot bliift von belong ols input voor dit

onderzoek.

4.3. Het scenqrio 'Nqtuurgebied Noordzee'

ln 2015 is voor de Nederlonders de dolfiin een geliefkoosd synbool geworden voor

individuele wiiheid. En de Noordzeevisserif een veelgeroemd voorbeeld von effeclieve

regelgeving op Europees niveou. Onderlussen visl de kleine groep overgebleven vissers in

Noluurgebied Noordzee een goed belegde bolerhom biielkoor

De voorgeschiedenis yon de in 2OO4 opgerichte mochtige Noordzee Commissie

Eind ioren negentig verschuiven de ioken von de overheid. Het rooh longzoom mootschop-

peliik geoccepteerd, dot iedereen zelf moor moet zorgen voor goede verzekering op gebied

von ziektekosten, orbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. Onderwiis, pensioen en de

veiligheid von eigen huis en hoord ziin eveneens de verontwoordeliikheid geworden von de

individuele burger. Dit wordt niet ols negotief eryoren, moor eerder ols een toenome in de

individuele vríiheid. No de spoorwegen en het telefoonnet wordt het beheer von het snelwe-

gennet, het elektriciteitsnet en hei sociole stelsel overgedrogen oon concurrerende bedriiven.

Hierdoor heeft de overheid meer ruimte gekregen zich met zoken von werkeliik collectief

belong bezig te houden. Het bewoken von de vriie concurrenlie, rechtsprook, internotionole

veiligheid en milieubeleid worden ols belongriikste token von de overheid gezien. ln het

kielzog von het milieubeleid is notuurbehoud sieeds belongriiker geworden.

De moderne Europese burger rookt steeds meer gericht op het eigen belong en comfori,

moor ziet tegeliikediid in dot de sieeds complexere somenleving een sterke overheid nodig

heeft om niet tot choos te vervollen. De bolwerken von collectief belong, woor de overheid

zich heeft teruggetrokken worden doorom door geen enkele politieke portii oongevollen. Ook

de kiezer toont zich tevreden mei de opeenvolgende regeringen woormee Nederlond de 2l e

eeuw is ingegoon, en die op vele collectieve terreinen een zeer effectieve regelgeving

ontwikkeld hebben. Hierdoor interesseert de gerustgestelde burger zich nog minder voor

zoken von collectief belong en de verontwoordeliikheid von de burger goot niet verder meer

don de siembus. De kiezer tooni zich levreden over het nieuwe milieu- en notuurbeleid, dot

noiuurliik olle ruimte loot voor de snelle economische groei. ledereen wil groog frisse lucht,
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schoon woter en groene ruimte voor recreotie. Actiegroepen voor notuur en milieu worden

stuk voor stuk opgeheven, overbodig geworden door het veronderde overheidsbeleid.

Bovendien liep hun ledentol dromotisch terug. Notuur en milieu is vonwege het grensover-

schriidende koroher von de problemotiek steeds meer een zook geworden von de Europese

Unie. De Europese beleidsvorming op gebied von notuur en milieu wordt met orgusogen

gevolgd door een zeer olert en octief Europorlement. Op de conferentie von Noordzee

ministers in 2003 wordt besloten de zeggenschop von de Noordzee stoten over het gebruik

von de '12-millszones en het Continentool Plot te onderwerpen oon het strenge oordeel von

een Noordzee Commissie. Deze bestoot uii de milieuministers von de Noordzóelonden.,

Directe oonleiding hierioe ziin de Britse dumpingen en de ernstige Duits-Belgisch-

Nederlondse ruzie over de effecten von door Nederlond uitgevoerde londoonwinningspro-

iecten in de Noordzee. De mochtige Noordzee Commissie kondigt ols eerste wopenfeit in

2004 een morotorium of voor iedere vorm von londoonwinning in de Noordzee. Alle

ombitieuze Nederlondse plonnen voor kustontwikkeling zijn hiermee volledig von de boon.

Doorno richt de Noordzee Commissie ziin oondocht op de economische octiviteiten in de

Noordzee. No het instorten von de offshore industrie rond 2000, ziin doi voornomeliik

scheepvoort, toerisme en visserii.

De scheepvoort is sierk veronderd door de ontwikkeling von snelle fet propulsion en volledige

wolnovigotie. Onbemonde schepen worden door verkeersleiding vonof de wol von hoven

noor hoven gedirigeerd. Doormee reguleert de scheepvoort zichzelf steeds meer. Toerisme is

een groeiende sector. De verloten offshore plotforms worden omgebouwd tot hotels met ols

grootste ottrocties Íox freewinkelen, gokken en het bekiiken von het onderwoterleven. Deze

lootste ottroctie zorgt ervoor, dot de zeehotels vriiwillig olle mogeliike milieu- en notuurvoor-

schriften in ocht nemen. Bliift over de visserii. En temeer door de herziening von het Gemeen-

schoppeliike Visseriibeleid in 2002 tot een potstelling iussen de lidstoien heeft geleid. De

Noordzee Commissie kriigt de opdrochi om deze potstelling te doorbreken.

Hel Noordzeevisseriibeleid zools ingevoerd door de Noordzee Commissie in

2005

De Noordzee Commissie komt mei een boonbrekend voorstel, woorin notuurbescherming

voorop stoot. Hei wordi door olle notionole overheden goedgekeurd. De totole toegestone

hoeveelheid te vongen vis per soort en subpopuloiie wordi vostgesield voor viif ioor. De

hoogte hiervon is geliik oon een ioorliikse vongst von '15 
Yo von de pooibiomosso gemiddeld

over 20 ioor. Von pelogische vis mogen olleen door EU ombtenoren oongewezen scholen

geëxploiteerd worden, woorbii moximool 20o/ovan de school in de netten mog komen. De

vongstrechlen per vissoort worden verdeeld over de in 2005 geregistreerde scheepseigeno-

ren. Deze verdeling hongt of von de grootle en speciolisotie von de geregistreerde schepen

en sloot los von notionoliteit. Vongstrechten gelden olleen voor een bepoold type en grootte
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schip. Dit lootste wos een eis von Noordzeestoten met nog veel kleinscholige visserii. De

vongstrechten ziin internotionool verhondelboor, moor vongstrechten voor een klein schip

mogen niet voor een grooi schip gebruih worden. Omgekeerd kon wel. Er gelden zeer

strenge eisen voor het verkriigen von de benodigde persoonliike visbewiizen. Dit heeft ols

doel om nieuw toetredende vissers en rederiien von buiten Europo te weren.

Noleving von de quoto's en de visserilvoorschriften wordt op uniforme wiize gecontroleerd

door Europese inspectie ombtenoren. leder visseriischip boven een bepoolde grootte moet

verplicht een inspectieombtenoor inhuren, díe gedurende de hele reis oon boord de werk-

zoomheden controleert. Doornoost bevinden zich oon boord ollerlei elektronische controle-

systemen. Het nieuwe visseriibeleid kent een beperkt flonkerend sociool beleid, gericht op

omscholing en begeleiding op de orbeidsmorh von gewezen vissers. Alle subsidies voor

nieuwbouw en premies voor uit de voort nemen von schepen worden ofgeschoft.

Ontwikkelingen in de Noordzeevisserii no 2005

De gezomenliike Noordzeevisserii hoolt, ondonks olle kritiek, opgelucht odem bii hei

inwerking treden von het nieuwe beleid. Sinds het uitbliiven von politieke overeenstemming

over de Noordzeevisserii in 2002 verkeerde de sector in grote onzekerheid. Bovendien wos

het gevreesde, door de Europese overheid voorgestelde systeem von ioorlíiks te kopen

exploiiotierechten nu definitief von de boon. Dit systeem zou de Europese schotkist veel geld

opgeleverd hebben, moor de visserii zou ioorliiks hebben moeten betolen voor de

vongstrechten die ze nu grotis en ols verhondelboor bezit kriigt. De gezomenliike Europese

Noordzeevisserii hod met succes georgumenteerd, dot de visseril sinds eeuwen een onlosmo-

keliik onderdeel is von het Noordzee ecosysteem en dot de visserii doormee btewordship'

oftewel een beheersiook uitoefent. Om dit eigen orgument niet teveel te vezwokken, kon de

sector geen kritiek uitoefenen op de vongstnorm von l5 o/ovon de pooibiomosso. Wont

visseri[ ols 'slewardship'mog nu eenmool niet het voorkomen von l0 ioor oude kobeliouw in

de weg stoon. Onverwochte sleun voor de 'slewordship-rol von de visserii kwom trouwens

von een grote groep moriene biologen die orgumenteerden dot zonder visserii de meest

vispopuloties dromotisch insiobiel zouden worden en sommige zelfs zouden uitsterven door

een te sterke toenome von de roofvissen.

Zeer te spreken is men over het vostleggen von de toegestone vongst voor 5 ioor. Hierdoor is

het beter mogeliik geworden om leveringscontrocten te sluiten met de mochtige supermorh-

ketens. Door de oonvonkeliike reductie in de toegestone vongsten en de zeer effectieve

controle worden sieeds meer vissers gedwongen het vok voorwel te zeggen en gebruik te

moken von de oongeboden mogeliikheden tot omscholing. Zii kunnen don wel hun

vongstrechten voor veel geld verkopen. ln feite wordt een groot gedeelte von de sonering

hiermee door de sector zelf bekostigd.
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Het ofnemen von de visseriidruk no 2005 leídt tot een herstel von de visstond von de meeste

soorten tot hei niveou von vlok no de Tweede Wereldoorlog en de visbestonden worden niet

instobieler don voorheen. Hierdoor kunnen de toegestone vongsten geleideliik oon weer

omhoog en wordt het bedriifseconomisch resultoot von de overbliivende schepen steeds beier.

De koppeling von vongstrechten oon schipgrootte heeft tot een bevriezing von de opbouw

von de sector geleid, op één uitzondering no. De visserii op pelogische soorten wordt nu

geheel door sponvisserii bedreven. De grote trowlers, 200 meter lengte is geen uitzondering

meer, ziin verdwenen von de Noordzee en worden nu ingezet door multinotionole rederiien

voor de exploitotie von de Free Fish Zones. Deze ziin her en der verspreid over de oceonen

gecreëerd en worden door de Verenigde Noties beheerd. Donkzii de hoge visstond en de

nieuw ontwikkelde ringnetten ziin de vongs'ten von bodemvissen zeer goed bii sterk vermin-

derde kosten. De boomkor rookt in onbruik.

De visserii is no de eerste horde kloppen iuist donkzii het nieuwe beleid in rustig voorwoter

terechtgekomen. De kleine groep overgebleven vissers verdient er een goed belegde

boterhom, of het nu goot om zelfstondige kusfuissers in booiies von 8 meter of om bemon-

ning in loondienst von een rederii. Het in de visserii verdiende geld wordt voorol buiten de

visserii geïnvesleerd, met nome in het zeetoerisme. Er vindt moor weinig technologische

vernieuwing ploots en de visserii 'folkloriseed'. Al met ol is men zeer ievreden mei het

Europese beleid. Wel is er voortdurende kritiek vonuit de visseriisector, op de in hun ogen loge

schottingen door Brussel von de visbestonden en dringt men oon op nouwkeuriger schottin-

gen. Deze kriiiek wordi gedeeld door de consumentenbonden die het oonbod von Noordzee-

vis te beperh en te duur vinden. De beleidsmokers in Brussel geven zelf meer prioriteit oon

meer olgemene groodmeters om het herstel in het Noiuurgebied Noordzee te meten. De

toenemende stroperii is een groot probleem, ondonks intensieve poirouillering door zee-

wochters.

Supermorlnten vol goedkope vis en een Noordzee vol dolÍiinen

De consumeni merkt weinig von de overstop noor hei nieuwe visseriibeleid. De hondel in vis

wos ollong volledig in honden gekomen von multinotionole supermorhketens. Deze

megomorkten kopen de vis woor het goedkoop is en leggen deze vervolgens ols ponklore

gerechten in de koeling en diepvries. Voor echte specioliteiten kon de consumenl in dezelfde

megomorh terecht bii het visstolletie woor peperdure verse Noordzee tong noost pos

overgevlogen Austrolische koroolvis ligt. De consument is weínig geïnieresseerd in de

ecologische verontwoorde vongstmethoden von de Noordzeevisserii. Priis, smook en berei-

dingsgemok ziin de belongriikste productkenmerken die de keus von de consument bepolen.

De overheid steli verplicht om het geholte oon zwore metolen in de vis te vermelden, moor de

consument interesseert dol moor weinig. Het Noordzee toerisme mookt gouden iiiden mee.

Het bekilken von de tolriike dolfiinen is de grote irekpleister geworden. Voor de moderne

Onderzoek boven woter 30



mens die steeds bezig is ziin eigen bestoon zeker te stellen en volledig ofhonkeliik is von

techniek, ziin dolfiinen het symbool geworden von ongecompliceerd leven in totole vriiheid.

Somenvotling

ln dit scenorio leidt doodkrochtig overheidsoptreden op Europees niveou tot een toenome in

de visstond en een rendobele moor s-terk ingekrompen vlooi. Het doodkrochtige beleid wos

niet mogeliik geweest zonder een mochtsverschuiving noor Brussel en een opwoordering von

notuurbeleid in de politiek. De consument koopt in megomorhen gemoksvis uit de wereld-

zeeën en de zeetoerist kiikt filosofisch noor de rond hei zeehotel spelende dolfiinen.

Natuurgebied Noordzee
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Figuur 4.2: Ontwikkelingsschemo voor hel scenorio Noíuurgebied Noordzee

4.3.1 . Antllyse von de onde rzoe ksbehoeÍten voor het
sceno rio Notuurgebied Noordzee

Door de ontstone siobiliieii in het Noordzee ecosysteem en het volledig wegvollen von

tegengesielde belongen, leved dit scenorio weinig onderzoeksvrogen op. De noodzook voor

de overheid om ieder joor nieuwe, nouwkeurige bestondsschoftingen te hebben verdwiint. De

loge toegestone vongsten per vissood worden immers berekend op bosis von de gemiddelde

pooibiomosso over twintig ioor! Doorbii is er door de loge visseriisterfte von de vissen een

technisch probleem ontstoon: de vongsten door de visserii geven totool geen goed beeld

meer von de omvong en somenstelling von de bestonden. Bestondsopnomes kunnen

doorom enkel nog geboseerd worden op de systemotische monsternomen von onderzoek-

schepen. De visseriisector en de consumentenbonden dringen wel oon op uitbreiding von de

vongstmogelijkheden, moor beschikken over te weinig geld om de zeer kostbore bestondsop-

nomes uit te loten voeren door ondezoeksschepen. Fundomenteel ecologisch onderzoek

noor methoden om de notuurwoorden von de Noordzee te verhogen neemt in belong toe.

De oondocht richt zich op het scheppen von condities die de veerkrocht von het kustecosys-
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teem kunnen versterken. De overheid denh doorbii oon uitbreiding von het oreool schorren

en ploten, notuurbouw en het herintroduceren von roggen. De in gong gezette ontwíkkelin-

gen worden geesidriftig gevolgd door onderzoekers in overheidsdienst, die doorbii geossis-

teerd worden door vriiwillige eco-toeristen. De toenome von de notuurwoorden en de

diversiteit in de Noordzee wordt voortdurend gevolgd met behulp von ollerlei groodmeters

von hei ecosysteem.

De visseriisector op de Noordzee'folkloriseerf, er is weinig oondocht meer voor technologi-

sche vernieuwing oon boord. Door de hoge visstond wordt de vis toch wel gevongen. Ook

binnen de verwerking en ofzet von Noordzeevis is nouweliiks interesse voor productontwikke-

ling en morktondeaoek. Noordzeevis is een exclusief, duur notuurproduct, dot met kop en

stoott eroon in de winkel wordt gelegd en door op ombochtelijke wiize onder toeziend oog

von de consument gefíleerd wordt. Het interesseert de consument weinig of de vis op

ecologisch verontwoorde wiize is gevongen en ol don niet oon ollerlei gezondheidsvoor-

schriften voldoet. Belongriikste driifueer voor oonkoop von Noordzeevis is de exclusiviieit. De

visverwerkende industrie verdwiint uit Nederlond noor de vongstgebieden von de spotgoed-

kope'mossovis'.

De overgebleven Noordzee vloot is klein, moor zeer rendobel. Door hoeft dus geen onder-

zoek oon gedoon te worden. Wel ziin de overheden zeer geïnteresseerd ín het sociool-

economische belong von het Noordzee-toerisme. Door de stiigende priizen ontstoot er een

kortsiondige opleving in het onderzoek oon visieelt von torboi, tong en kobeliouw in kooíen in

de Noordzee, moor hieroon komt snel een einde ols deze methode von viskweek wordt

verboden vonwege de schodeli]ke milieueffecten.

4.4. Het scenorio'de zwervende vlooi'

Het scenorio zwervende vloot beschriifÍ een mootschoppii die sierk morktgesluurd is. À4ei heÍ

sÍreven noor de Europese economische eenwording is de politieke mochl noor Brusse/

verschoven, en daarmee ook uil het blikveld von de Nederlondse kiezers. De politiek kriigt

voor de burger sleeds mínder rechÍsÍreekse belekenis. DaÍ is voor die burger ook nieÍ van

grool belang: men regeh zifn zookfes zelf wel. Eelongrilk is heÍ om in het eivolle Europo voor

iezelf voldoende levensruimle le scheppen om Íe kunnen genieien van al het goede dol hel

leven biedÍ. Hei visserifbedriif in de Noordzee heefÍ als gevolg von een diepgoonde cnsrs

rond 201 I struclurele veronderingen ondergoon. Het opkrobbelen urt de wsseriicrisis heefl

geleid loí een rendobele exploitatie von de visbestonden in de wereldzeeén, moor hel is nog

slechts een kleine groep mulÍinationols die daaruon de vruchlen plukt.
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Op weg noor 2015: de wereld ols doe-het-zelf-mootschoppii

De positie von de overheid verondert. De Europese economische eenwording heeft meer

verondering teweeg gebrocht don we voorof hodden kunnen denken. Het is niei olleen de

Euro die de ploots von de gulden heeft ingenomen; Brussel heeft ook Den Hoog ols centrum

von de politieke mocht definitief vervongen. Het ofnemend belong von de overheid ols

notionole regelgever wordt nog versterkt door het politiek streven noor een meer teruggetrok-

ken rol von de overheid. De somenleving individuoliseert, en de burger wordt sieeds mondi-

ger. Doorbii post een overheid die meer verontwoordeliikheden bii de somenleving zelf

neerlegt, zo vinden de Nederlondse politici.

Eind ioren negeniig. Nederlond hopt nog noor odem no de ofronding von de vernieuwing

von de sociole zekerheid. Het sociool vongnet dot de overheid biedt is sterk ofgeslonh.

Zekerheid is een zook von de individuele burger geworden. Nederlond voert forse besporin-

gen door in het koder von de Europese monetoire eenwording. Het werken oon dit doel is

een belongriike Hoogse prioriteit geworden. De woordering voor de politiek heeft hierdoor

zwore overii opgelopen. En hei is nog niet gedoon. Door de Europese Unie wordt onderzocht

of de subsidies in olle lidstoten mel circo 50% kunnen worden vermínderd. Met de middelen

die doormee vriikomen wil de EU de stobiliieit von de Europese muni woorborgen. ln

Nederlond worden londbouw en visserii hierdoor zwoor getroffen. Dot wordt nog versterh ols

er voor de visserii vergoonde beleidswiizigingen worden doorgevoerd. De eerste stop doorin

is het invoeren in 2000 von een Europese occiins op dieselolie, die de Europese schotkist

gevuld moet houden. Niet olleen in de tronspodsector leidt dit tot woedende reocties. Ook de

rentobiliteit von de visseriisector komt hierdoor zwoor onder druk te liggen. Hel stomen noor

verof gelegen visgronden moet voorloon duur worden betoold. Longzoom wordt duideliik dot

no ioren von Europese bemoeienis met het visserilbeleid de overheid zich goot terugtrekken.

De visserii zol zijn eigen broek moeten ophouden; de subsidiekronen en ondersteunings-

Íondsen worden longzoom ofgesloten. Voor de erkenning von de visserii ols mootschoppeliik

relevonte sector bliift politiek sïeeds minder droogvlok over. Doorvoor legi de omvong von

deze sector economisch onvoldoende gewicht in de school. Op de Europese Top in Poriis in

2OO2 is hei zover. Rond deze doium wos een herziening von hel Gemeenschoppeliik Visserii

beleid voorzien, moor de gezomenliike regeringsleiders nemen het besluit het Gemeenschop-

peliik Visserii Beleid op te heffen. Op de vleugels von het groeiende 'uiiliteitsdenken' goot het

visseriibeleid op in een beleid dot er op is gericht voorwoorden te scheppen voor het

multifunctioneel gebruik von ecosystemen door de mens. Visbestonden dienen voorioon ols

vernieuwbare notuurliike hulpbronnen te worden beschouwd. Dot post ook in de mootschop-

peliike ontwikkelingen. ln het druk bevolkie Europo is er weinig belongsielling voor de

filosofie von het rentmeesierschop. Je moet uit hei leven holen woi er in zit, en wot is er don

logischer don gebruik te moken von woi de notuur de mens oonreikt?
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De visseriisector is vonof nu zelf verontwoordeliik voor de exploitotie von de visbestonden. Mei

de invoering von hei notuurliike hulpbronnenbeleid ondergoot de Noordzeevisserii een

cultuurschok. De oloude sturíngsinstrumenten ols het Veilig Biologisch Minimum en de

visquoto ziin ofgeschoft, en doormee ook het toezicht op het niei overschriiden von de quoto.

Nu wos het vertrouwen in de stuurkrocht von deze inslrumenten toch ol niet biister grooi. Het

gegeven dot in tiiden dot de visbestonden zich beneden het VBM bevonden het ioch mogeliik

bleek goede vongsten te reoliseren door de periodieke oonwezigheid von sterke ioorklossen

heeft weinig goed gedoon oon het vedrouwen in hel visseriibiologisch onderzoek. ln de eersie

ioren no invoering von het hulpbronnenbeleid wordt een mossole visseril insponning ge-

pleegd op de Noordzee. Voor het moken von ofsproken over verontwoorde exploitotieniveous

gunt men zich niet de tiid: overleggen betekent ochter het net vissen! Het ioor 2008 is een

lopioor: er komt dot ioor een uitzonderlijk sterke ioorklos horing in de vongsi. Drie ioor loter

is de euforie omgeslogen in verbilsiering. Door toepossing von geovonceerde fishfindersis de

pelogische visserii in stoot gebleken vissoorten ols horing, mokreel en horsmokreel te

decimeren. De visserii siort in een diepe crisis, die nog wordt verscherpi door visseriiconflicten

iussen de lidstoten. Voorol de Deense industrievisserii en de recenl toi de Noordzee ioegelo-

ten Spoonse vissers geven oonleiding tot een reeks conflicten. De Sponioorden worden er von

beschuldigd onverontwoord grote vongslen te moken, moor zii verweren zich succesvol met

het orgument dot zii formeel toegong hebben toi olle delen von de Europese woteren. Veel

bedriiven kunnen onder deze moordende competitie het hoofd niet boven woter houden en

goon foilliet. Feiteliik is dit het foilliet von de Noordzeevisserii. De vernieuwboorheid von de

notuurliike hulpbron pelogische vis bli[h toch ziin grenzen te hebben.

No de crisis: de zwetvende vissercvloot

De Noordzeevissers hebben devisseriicrisisvon 20'11 nog hoorscherp in heigeheugen. De

crisis heeft diepe wonden ochiergeloten, en vele bii de visserii betrokken mensen hebben zich

gedwongen gezien noor een ondere werkkring uit te zien. De visserii zol nooit meer worden

ols voorheen, omdoi zii voor individuele bedriifsvoering te kopiioolintensief is geworden. ln

20.l5 worden de contouren zichtboor von de visserii von de toekomsi: een vissersvloot die

periodiek visbestonden ofroomt op de Noordzee en die in tiiden dot herstel von de visbeston-

den noodzokeliik is uifzwermi over de wereldzeeën. De voedingsindustrie is in het goi

gesprongen dot de foilliete Noordzeevisserii heeft ochter geloten. Unilever heeft met de grote

Nederlondse kofterbedriiven en een selecte groep visseriimuliinotionols longe termiin

leveringscontrocten ofgesloien die weliswoor de oËzet von vis goronderen, moor dooroon wel

strenge voorwoorden verbinden over kwoliteit en versheid von de vis. Visrestouronts en

supermorkiketens profiteren von deze ontwikkeling mee. Supermorkten spelen hondig in op

de grote behoefte bii het winkelend publiek oon lekker eten dot snel kon worden kloorge-

mookt. Ze hebben er ook olle belong bii: de visven^rerking is tegenwoordig goeddeels in

honden von de supermorkiketens. De eerste verwerking von de vis op zee leved slechts het
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ruwe holffobrikoot op. De eindverwerking is het fort von de supermorktkeiens, die met het

verwerken von vis in kont en klore mooltiiden of borrelhopies de echte toegevoegde woorde

oon de vis geven. Traditionols ols geroohe zolm en heilbot strolen in de schoppen de klonten

tegemoet, moor sushien sild ziin ol long niet meer ongewoon.

De visserii ondedussen ondervindt hinder von de plicht om ioor in ioor uit oon de voste

levering te kunnen voldoen. Notuurliike fluctuoties beïnvloeden nu eenmool de omvong von

de visbestonden. Ook in slechte ioren moet de vis worden geleverd, wot leidt tot een ontwik-

keling om uit te zwerven noor internotionole viswoteren. Voor de betrokken muliinotionols is

dii een winstgevende strotegie. Voor de visseriibedriiven geldt dot een stuk minder; oon von

noture slechte ioren volt nu eenmool niet te ontkomen, en deze ioren vormen doordoor een

behoorliik ondernemersrisico. Aon de konl von de ofnemers von de vis liiken drie groie

multinotionols de honden ineen te hebben geslogen. Slechts een von die bedriiven heeft nog

een Nederlondse signotuur. Her liikt er op dot er sproke is von kortelvorming, moor zolong

het er op liih dot ofnemers en visseriibedriiven deze zelfgekozen somenwerking vruchiboor

kunnen onderhouden wordt ingriipen vonuit Brussel niet gewenst geocht. Bemoeienis zou

immers moor ol te gemokkeliik kunnen uitmonden in hernieuwde verzoeken voor finonciöle

steun, en iuist dot instrument is een oontol ioren geleden rodicool ofgezworen.

De kleine groep vísmultinotionols bliih woor hei gooi om de Noordzeevisserii primo in sioot

ofsproken met elkoor te moken. ln internotionole woteren is doi uiteroord een stuk lostiger,

moor de Europese visseriiondernemers slogen er zeker voor de Afrikoonse en Zuid-

Amerikoonse woteren in een behoorliik oontol visconcessies te verweryen. Tegeliikertiid bliiken

de Europeonen er meesters in de concessies voor de Noordzeevis onder zich te houden. Voor

de Afrikoonse kust is hel nog oltiid lonend een visconcessie te verwerven, hoewel de priizen

doorvoor wel voortdurend stiigen. Voor de lokole visserii heeft dot grote gevolgen. Deze

visserii wordt teruggedrongen tot het zeer kustnobiie gebied woor de grote diepstekende

vistrowlers niet kunnen komen. De Afrikoonse visserii heeft zwoor te liiden von de binnen

zwermende ormodo von Europese vissers. Moor in ondere werelddelen vergoot het de

Europeonen minder gemokkeliik. Er bliiken meer portiien te ziin die bereid zijn een hoge priis

te betolen voor visrechten, en woor het de Afrikonen niet luh deel te nemen oon de kopitool-

iniensieve zeevisserii, de Amerikonen en de Joponners luh dot buitengewoon goed. De

invloed von Europo's vissersvloot is in de woteren woor die londen plegen te vissen nog oltiid

zeer beperkt.

Werken in de visserii of in de visverwerkende industrie geeft in 20.l5 een behoorliik uílzicht op

een goed belegde boterhom, moor die boterhom moet veelol wel in het buitenlond worden

verdiend. Zolong vissers en visverwerkers goede zokeliike ofsproken kunnen moken is de

bolons tussen vroog en oonbod voor de longe termiin verzekerd. Dot de Europese Unie werkt

ols een ols Europese vriihondelszone mookt dot wel zo gemokkeliik. De vis wordt in goedko-
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pe lonen regio's binnen de EU verwerkt, en von dooruit binnen de Unie verder gedistribu-

eerd. Dot leverl niet olleen winnoors op. De visgeossocieerde werkgelegenheid is ols gevolg

von deze ontwikkeling sterk teruggelopen, zeker in Nederlond. Dot heeft in de troditioneel

nouw met de visseriiverbonden gemeenschoppen ziin sporen nogeloten. De sterk toegeno-

men werkeloosheid zorgt voor sociole sponningen.

ln 20.l5 zokt de zon nog net zo in de zee ols voorheen. De visserii is don tiideliik in rustig

voonvoter terecht gekomen, en donkzii bekeken exploitotie von visbestonden heeft ook hei

ecosysleem doorvon kunnen profiteren. Niet doi velen dot zien, hei vermogen om woor ie

nemen is niet veel groter don dot wot ie vonof de kust kunt zien. En die rust? Ach, ook dot is

moor schiin. Niemond weet wot de stiigende zeespiegel en de toenemende invloed von

worme golfstromen voor uitwerking zullen hebben op de visbestonden en de vongboorheid

doorvon. Voorlopig is elke dog visdog, het blilft ofwochten welke dogen nu en in de toekomst

vongdogen zullen bliiken te ziin.

De Zwervende Vloot
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Figuur 4.3: Onlwikkelingsschemo voor hel scenario De Zwervende Wool
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Somenvotting

ln dii scenorio wordt een ontwikkeling geschetst die leidt tot het uilzwerven von de vissersvlool

over de wereldzeeën. De belongriikste krochien die hiervoor zorgen ziin de ofnemende

politieke interesse voor en het politieke belong von de visseriisector, en de toenemende greep

von de voedingsmiddelenindustrie op de vongsl, ofnome en verwerking von visproducten.

Onder invloed von deze ontwikkelingen gooi het Gemeenschoppeliik Visserii Beleid op in een

beleid voor de exploitoiie von vernieuwbore notuurliike hulpbronnen. De visserii is voortoon

zelf verontwoordeliik voor het beheer von de visstonden en goot op bosis von vriie exploitotie

en onder druk von longe termiin leveringscontrocten met de voedingsmiddelenindustrie hoor
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interesse verleggen noor nieuwe vongstgebieden. Het helpt doorbii dot wereldwiid visconces-

sies te koop worden oongeboden. Met de globolisering von de vongsten verplooht ook de

werkgelegenheid zich noor loge-lonenregio's. Een kleine, sterk verzokeliihe vissersvloot zwerft

in 20.|5 over de wereldzeeën. Slechts een klein deel von die vloot is nog Nederlonds, met de

vissers is ook de werkgelegenheid uitgewooierd.

4.4.1 . Anolyse yon de onde ÍzoeksbehoeÍten Yoor hel
scenqrio De Zwervende Vlool

Alles drooit binnen dit scenorio om hei zo efficiënt mogeliik en in zo kort mogeliike tiid

exploiieren von economisch rendobele bestonden. Men heeft doorom behoefte oon iechno-

logieën die dot mogeliik moken. Zuinig omgoon met bestonden heeft geen enkele zin, wont

don vist de concurrent het op. Beter is het no verloop von tiid een bestond helemool met rust

te loten en op hele ondere beslonden, elders op de wereldzeeën te goon vissen. De ontwik-

kelingen in de visserii worden geheel technologisch gestuurd en spelen zich voorol of op het

gebied von opsporingstechnieken en 'muhipurposè schepen, die over ter wereld inzeiboor ziin

voor visseriien zo divers ols schelpdieren en toniin.

De Nederlondse hondel en verwerking probeert met grote insponning het verloren oondeel

op de wereldmorh terug te winnen. Ook hier speelt technologie een belongriike rol om de

productiekosten te verlogen en ollerlei nieuwe bronnen von 'zee-eiwif voor de consument

verteerboor te moken. Het onderzoek noor de verwerkingsmogeliikheden en de ontwikkeling

von nieuwe visproducten en ondere eiwitbronnen groeii.

De overheid heeft iedere bemoeienis met de Noordzeevisserii loien voren, behoudens de zorg

voor een goede opbrengst von de concessies. Dot de rentobiliteit von de vloot onder druk ligi

is voorol een zorg voor die vloot zelf. De overheid verricht dooroon geen onderzoek meer.

Hei spreeh vonzelf, dot de noiuur- en milieubeweging weinig gelukkig is met de gong von

zoken in de visserii. Zii dringt bii de overheid in eerste instontie oon op ondezoek noor de

effecten von de visserii. Resulioien von wetenschoppeliik onderzoek hebben echter weinig

impoct. De consument interesseert zich in het olgemeen niet voor ecologie of duurzoomheid.

Hil neemi of wot de multinoiionole voedingsindusirie oonbiedt, zij het dot door een kritische

consumentenopstelling over de verhouding priis/ kwoliieit er wel sproke is von morhbeïn-

vloeding. Morklonderzoek bliift belongriik om de producten oon de mon te kunnen brengen,

moor don wel op de school von de wereldmorkt. Het biologisch onderzoek komt er bekooid

von of in dii scenorio. De grootste rederiien hebben nog wel één of twee speciolisten in

dienst om de woorde von visconcessie te schotten, zodot er een weloverwogen bod kon

worden uitgebrochi. Het werk von deze speciolisten liih overigens meer op dot von miin-

bouwingenieurs don op dot von de huidige visseriibiologen.
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4.5. Somenvqtting vqn de onderzoeksbehoeÍten per
scenorio

ln de voorgoonde porogrofen (4.2.1, 4.3.1 en 4.4.1) is per scenorio een onolyse gegeven

von de ondezoeksbehoeften. Een somenvottende vergeliiking von huidige en longe termiin

onderzoeksbehoeften is opgenomen in tobel 4..l. Het meest opvollend is het ofnemende

belong von bestondsopnomes in de scenorio's. Bestondsopnomes vormen momenteel nog de

bosis von het gevoerde beleid von joorliiks vost le stellen vongstquoto's. Onder olle drie de

scenorio's verdwiint dit beleid en neemt doordoor het belong von bestondsopnomes voor de

overheid of. ln het scenorio "Commerciële duurzoomheid" worden er nog op bescheiden

school bestondsopnomes uitgevoerd door de overheid en de visseriisector gezomenliik.

Fundomenteel ecologisch onderzoek neemt momenteel in belong of en olleen in het scenorio

"Notuurgebied Noordzee" neemt de behoefte eroon, gesteund door een publieke belongstel-

ling doorvoor, weer ioe. Onderzoek oon groodmeters von het Noordzee ecosysteem, nu

reeds sterk in opkomst, liih doorentegen meer toekomst te hebben olthons, ols de moot-

schoppeliike inieresse voor duurzoomheid een driivende krocht blijft. ln het scenorio

"Zweryende Vloof'verdwiint de behoefte oon dit sood onderzoek doorom.

Onderzoek oon vongsttechnologie, momenteel verschuivend von de overheid noor werven, is

belongriik in beide scenorio's woorin de visseriisector het lot in eigen honden heeft. Hei geeft

de visserii de mogeliikheid effectief en competitief het visseriibedriif uit te oefenen. ln het

scenorio "Notuurgebied Noordzee" verdwijnt de interesse voor technologische vernieuwing,

omdot de kleine groep overgebleven vissers ook met verouderde technieken goede vongsien

heeft. Het nu nog zeer belongriike overheidsonderzoek nqor de rentobiliteit von de vloot

neemt in de scenorio's in belong of omdot de overheidsbemoeienis mei de visserii ofneemt.

Visverwerking, productoniwikkeling en morktonderzoek zullen op bosis von een groeiende

invloed von de morh en het belong von het consumentenoordeel een toenemende onder-

zoeksbehoefte kennen, beholve in scenorio "Notuurgebied Noordzee" woor de Noordzeevis

een ombochteliike exclusiviieit wordt.

Hei sociool economisch onderzoek, nu gericht op de werkgelegenheid in kustgemeenschop-

pen, zol ziin bestoonsrecht behouden: in het scenorio "Commerciële duurzoomheid" voor de

oonsturing von economische conversie, en in het "Noiuurgebied Noordzee" om, met het

economische belong von hei zeetoerisme, het belong von notuurbehoud oon te tonen.
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Tabel 4.1: Somenvollende vergeliiking von huídige en toekomstige ondezoeksbehoeflen
voor een oontol belongriike ondezoeksve/den, gerongschikt noor de verschil-
lende in dit rapporl opgenomen scenorio's
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5. Anolyse vqn onderzoeks-
behoeflen op bqsis von de

driivende krqchten onder de

scenq rio's

Zools ol eerder oongegeven ziin in deze verkenning scenorio's gebruikt om de gedochien-

vorming te prikkelen over de gevolgen von denkbore ontwikkelingen voor de onderzoeks-

behoeften in de relotie ecosysteem en visserii. ln de beschreven scenorio's werden een oonÍol

denkbore ontwikkelingen somen genomen. De onolyse von de ondeaoeksbehoeften per

scenorio werd dus geboseerd op een somenspel von meerdere toekomstige ontwikkelingen

(meerdimensionole onolyse). De uitkomst von deze onolyse is geropporteerd in hoofdsiuk 4.

ln dit hoofdstuk wordt een olternotieve onolyse verrichi op bosis von de driivende krochten

onder de scenorio's. Door deze onolyse (per driivende krocht) uit te voeren kon een snelle

vertoolslog worden gemooh noor de gevolgen von één specifieke mootschoppeliike ontwik-

keling voor de toekomstige onderzoeksbehoeften (eendimensionole onolyse). Doornoost kon

deze onolyse dienen ols toets voor de iuisrheid von de gekozen hoofdossen voor de sceno-

rio's: zii dienen te leiden tot uiteenlopende consequenties voor de onderzoeksbehoefte.

Ve rc c h u ive n de o n de rzo el<s b e h oefre n b ii m ee r m a rklwe rki n g
De eerste driivende krochï in de scenorio's beirof de wiize woorop in de mootschoppii sturing

plooisvindt. Hierin werd een ronge oongebrocht die liep von een sierke overheidssturing en -

hondhoving tot een richting woorin een vriie morkiexploilotie overheerst. Bii een ontwikkeling

in de richting von een vriie exploitotie kon in vergeliiking toi de huidige onderzoekspro-

grommering de volgende verschuiving worden onderkend.

Meer morktwerking, of minder overheidsbemoeienis leidt tot een ofnemende behoefte oon

bestondsopnomes. Bii een dergeliike ontwikkeling ligi de verontwoordeliikheid voor een

economisch duurzome exploiiotie bii de sector. De sector is doormee ook eerst belong-

hebbende voor de uitvoering von bestondopnomes, en zol hiervoor zelf finonciële veront-

woordeliikheid drogen. De overheid heeft bii deze ontwikkeling geen groot belong meer bii

bestondsgegevens. Wel is het denkboor dot ingezet wordt op een bosool niveou von bescher-

ming voor het notuurliik ecosysteem (collectief belong). Voor de uitvoering von die took zou

het monitoren von een ooniol ecosysteemgroodmeters kunnen volstoon. Overigens is het de

vroog of de exploitotie von visbestonden in een vriie morktsiiuotie sterk zol leunen op

bestondsgegevens. Wonneer vrii op zee in concurrentie kon worden gevist zol het moeiliik ziin

collectieve ofsproken ie moken over het beheer von visbestonden. Voor de sector biedt het
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investeren in verfiinde opsporing- en vongsttechnieken don zeker ook goede mogeli[kheden

voor een rendobele exploitotie von de visbestonden.

Een onder element von meer morlóarerking is het gevecht om de gunst von de consument. Dii

leidt er toe dot er voorol in de productontwikkeling zol worden geïnvesteerd in nieuw onder-

zoek. Ook mog een toenome in morhonderzoek worden venarocht. Het initiotief doorvoor ligt

in beide gevollen bii het bedriifsleven.

Vercchuivende ondezoel«sbehoeften bij meer overheidssturing
Bii een toenemende overheidssturing, of deze nu notionool is of in Europees verbond, zol het

oontol voorschriften ioenemen. De overheid zol ols regelgever veel onderzoek in eigen hond

moeten nemen. Dot geldt in ieder gevol voor de besiondsopnomen, niet olleen voor de

commerciële visbestonden, moor ook voor biivoorbeeld hooien en roggen (zie ook de oon-

bevelingen von de IMM- I 997). Dol in het scenorio Notuurgebied Noordzee desondonks hei

belong von bestondsopnomen ofneemt hongi somen met het feit dot in dit scenorio de visseril

dermote is beteugeld dot visbestonden per definitie een gezonde omvong hebben. Regels

zullen niet olleen betrekking hebben op de omvong von de vongsten, moor zeker ook op de

wiize woorop de vongsten worden gereoliseerd. Dot zol leiden tot meer technologisch onder-

zoek, gericht op'schone'vistuigen (een overheidsbelong) en binnen de opgestelde regels

effectieve vistuigen en opsporingstechnieken (sectorool belong). Een derde punt von toene-

mend belong is het voor de overheid beschikboor hebben von goede groodmeters voor de

effecten von het gevoerde beleid. Deze groodmeters kunnen zowel op sociool-economisch

gebied liggen (werkgelegenheid in kustgemeenschoppen en in de visverwerking) ols op het

gebied von de ecosysteemgroodmeters.

Ve rs ch uivende on derzoeks behoeflen b ij toenemend in dividueel ha ndelen en

consumenlisme

De tweede driivende krocht in de scenorio's hondelt over het gedrog von de burgers ols

consumenl. Hierin werd een ronge oongebrocht von colleclief zorgzoom, met een open oog

voor duurzoom hondelen tot door tegenover gesteld de zelfstondig hondelende burger met

goed ontwikkeld gevoel voor het eigenbelong en een sierke behoefte oon direct vervullen von

eigen wensen. Ook hier wordt weer een opsomming gegeven von verschuivingen ten opzich-

te von de huidige onderzoeksprogrommering.

Wonneer ieder gericht is op het eigenbelong zol de overheid een wokend oog moeten

houden op het colleciief belong: zoken ols werkgelegenheid en de bescherming von notuur-

liike woorden. Onderzoek dot met het collectief belong verbond houdt komt voor rekening

von de overheid, moor de vroog is of er onder deze omstondigheden vonuit de politiek

voldoende finonciële speelruimte zol worden geboden. Onderzoek noor de toestond von het

ecosysieem komt in ieder gevol voor rekening von de overheid; of dot ook geldt voor het

uitvoeren von besiondsopnomes volt nog te bezien. Dot hongt ervon of of onder deze
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omstondigheden de duurzome exploitotie von visbestonden nog vroogt om overheids-

bemoeienis.

Om de mondige en veeleisende consument tevreden te kunnen stellen zol meer oondocht

nodig ziin voor productontwikkeling, morhondezoek en reclome. Technologieonderzoek in

de visserii zou in belong of kunnen nemen, de consument interesseert zich onder deze

omstondigheden niet voor de wiize woorop de vis wordt gevongen. Dot wordt onders

wonneer het diervriendelijk vongen en verwerken von vis door opiniemokers tot een publieks-

issue wordt gemookt. ln dot gevol wordt diervriendeliikheid een morketingorgument. Voor de

vissers zelf kon iechnologisch onderzoek belongriik bliiven. Het beireft don voorol de verdere

ontwikkeling von efficiënte vistuigen die kunnen biidrogen oon het verlogen von de kosten

von bedriifsvoering.

Vercchuivende onderzoel<sbehoeflen bij colleclief handelen gericht op duur-

zaamheid
Deze ontwikkeling stoot ver of von het collectief hondelen zools dot nu in de mootschoppii

kon worden woorgenomen. Een dergeliike ontwikkeling zou derholve tot grote veronderingen

leiden. Een ofnemend belong von het op beheer gerichte visserii- en ecosysteemonderzoek

liih onder deze omstondigheden voor de hond te liggen. ln het hondelen zol het voorzorgs-

principe voorop stoon, zodot veel beleidsonderbouwend effectonderzoek ochien,rege kon

bliiven. Het is voorstelboor dot hei fundomenteel gerichte ecologisch onderzoek opbloeil

tegen de ochtergrond von een brede mootschoppeliike belongstelling voor duurzoom honde-

len. Onderzoek oon ecosysteemgroodmeiers zol kunnen rekenen op veel steun. Technologie

onderzoek zol zwoor worden gericht op schone, seleclieve vistuigen, het minimoliseren von

bilvongsten en het diervriendeliik venarerken von de vongsten. Zouden bestondopnomes nog

belongriik ziin? Dol liikt niet woorschiinliik. Woorschiinliik ontwikkelen de bestonden zich

voorspoedig en kon worden volstoon met een periodieke (biiv. viifioorliikse) controlemeting.

ln de morkt zol een occent komen te liggen op visproducten met een eco-lobel. Doi vroogt

om morhonderzoek en een uiigekiende productposiiionering. Of er veel productontwikkeling

ploots zol vinden is de vroog. Wellicht onistoot een beweging ierug von ponklore hopies noor

vers gevongen vis die in de winkel bii oonkoop of thuis verder wordt verwerh. Sociool-

economisch onderzoek kon een flinke impuls kriigen bii deze mootschoppeliike hervor-

ming. Het is een hele uitdoging om colleciief duurzoom hondelen te combineren mei brood

op de plonk voor ollen.
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Somenvollend overzicht von mogeliike verschuivingen in de

ondezoeksbehoeÍre ols gevolg vo n diverce moolscho ppel iike ontwi kkel i ngen

Meer morklwerking leidt tot:

Overheid:

ls minder octief in bestondsopnomes, de inzet verschuift noor het monitoren von ecosysieem

groodmeters.

Bedriifsleven:

Heeft octieve oondocht voor de ontwikkelíng von competitieve, efficiënte vongst- en

opspori n gstech n ieken. Meer mo rhondezoek en prod uctontwi kkel i n g

Meer overheidssluring leidt tot:

Overheid:

Heeft meer oondocht voor bestondsopnomes (ook voor niet-commerciële soorten),

technologisch ondezoek (schone vistuigen) en onderzoek noor de effectiviteit von het beleid

Bedriifsleven:

Heeft octieve oondocht voor de ontwikkeling von vistuigen die binnen de gestelde regels zo

effectíef mogeliik vissen

Toenemend consumenlisme leidl tot:

Overheid:

Verricht'wookhondonderzoek' noor de toestond von het ecosysteem en de werkgelegenheid

Bedriffsleven:

Zei extro in op productontwikkeling, morhonderzoek en reclome. Bii grote druk von

consumenten zonodig ook onderzoek noor schone technologie.

Meer collectieÍ duurzoom hqndelen leidt tot:
Overheid:

Ziet een ofnemend belong in beleidsonderbouwend onderzoek, hei beleid richt zich

op voorzorg: het ontwikkelen von schone technologie Meer oondocht voor sociool

economisch onderzoek. Wellicht meer ruimle voor fundomenteel onderzoek

Bedriifsleven:

Toenemende oondocht voor productontwikkeling en morktpositionering, gericht op een

ecologisch verontwoord imogo.
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6. Resultqten ondere verkenningen

ó.1. Medium-term desk study lntegrool visslond-
beheer

Deze desk-study is geschreven vonuit de vroogstelling welk onderzoek er op middenlonge

termiin (5 ioor) nodig is om vorm te geven oon "lntegroolVisstondbeheer". Deze studie geeft

dus oon welke voorwoorden er nodig ziin om lot een bepoolde, nu vonuit het beleid

gewensie situotie te komen. De reíhadidte von de studie beperh zich tot onderzoeksvrogen die

betrekking hebben op hei formuleren von gebruiksdoelen en ecosysteemdoelen.

De toestond von succesvol "lntegrool Vissiondbehee/' liikt het meesl op het scenorio

"Commerciële duurzoomheid" uit deze verkenning: een evenwicht tussen visseriibelong en

notuurbelong. Het grote verschil echter, is dot in het scenorio "Commerciële duuzoomheid"

de overheid nouweliiks nog een rol speelt. Men zou de desk study von Niels Doon kunnen

zien ols een zeer gedetoilleerde inventorisotie von de onderzoeksbehoefte onder een vierde

scenorio, dot niet behondeld is in deze scenoriostudie en dot men "stotus quo" zou kunnen

noemen. Het ís het scenorio woorin de toesiond bliift zools het is, en de overheid

verontwoordeliik bliift voor zowel de werkgelegenheid in de visserii ols het notuurbeleid in de

Noordzee. ln de desk-study worden voor drie oondochtsgebieden onderzoeksoonbevelingen

opgesteld: monitoríng, ossessmeni en beheersmootregelen. De oonbevelingen voor de

monitoring betreffen onder meer:

l. De instondhouding von de monitoring von de commerciële visbestonden, met de

konttekening dot gezien de omvong von het onderzoeksbudget er slechts 8 vissoorten

onderzocht kunnen worden.

2. HeI instondhouden von een kosien-boten monitoring von de visserii, uitgebreid met

regionole sociole indicotoren m.b.t. de effecten von de beheersmootregelen.

3. Het instondhouden von het monitoring progrommct voor de bodemfouno en het

opzetten von een longe termiin monitoring progrommo voor de verspreiding von

zeevogels in relotíe tot de verspreiding von visbestonden.

Over het ossessment worden de volgende oonbevelingen gedoon:

l. Het door instituien gezomenliik opzetten von een onderzoeksprogrommo voor het

voststellen von de impoct von de visserii op soorten en levensgemeenschoppen.

2. Het ontwikkelen von een onolytische dotobose met multidisciplinoire informotie, en het

evolueren von potentièle socio-economische indicotoren voor de Noordzee.
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3. Het beschriiven von gemeenschoppen von vis, bodemfouno en zeevogels in relotie tot

de mogeliike impoct von de visserii.

4. Het verzomelen von gegevens (tiidseries) over predotor- prooi reloties.

5. Het modelleren von de relotie tussen discords, visofuol en het voorkomen von ooseters.

ó. Het door onolyse von historische gegevens bepolen welke diersoorten ols 'signol

species' kunnen fungeren.

7 . Het evolueren von de AMOEBE oonpok en deze oonpossen oon de wensen von

beheerders.

Voor de evoluotie von de beheersinstrumenten tenslotte worden ols oonbevelingen

meegegeven:

l. Het storten von een onolyse von de socio-economische gevolgen von overbevissing en

de mootregelen die dit kunnen wegnemen.

2. Het bestuderen von een bodemfounogemeenschop in een gebied dot is ofgesloten voor

de boomkorvisseri[.

6.2. Resultoten lnlrtl

De lntermediote A4insleriolMeefing (ilvl 4) on the lnlegrotion of Fisheries ond Environmenlol

lssues, gehouden in Bergen, Noorwegen op '13 en l4 mood 1997 gool in hoorslofuerkloring

in op zoken die bolons moeten brengen in de uitvoering von de visserij en de woorden von

het ecosysieem:

l. ln het visseriibeleid zol het voorzorgsprincipe uiigongspunt ziin.

2. Voor een oontol commerciële vissoorlen zullen op bosis von bestondsschottingen doel-

en limiei refereniiepunten worden geformuleerd. Voor de soorten die zich buiten de

biologische grenzen bevinden zullen hersiel progrommo's worden opgezet.

3. Hei ieruggooien von biigevongen vis moet worden geminimoliseerd. Er zol met spoed

worden gezocht noor methoden om de discords effectief te verminderen.

4. De bevoegde outoriteiten worden uitgenodigd het instellen von tiideliike of permonent

gesloten gebieden te overwegen, en doormee ionge vis, school- en schelpdieren en

hobitots ie beschermen tegen de effecten von de visserii.

5. De impoct von een oonlol overige octiviteiten die schode kunnen toebrengen oon het

ecosysteem, i.c. de offshore industrie, de scheepvoort en zond- en grindwinning dient te

worden beperkt.

Bii eerste lezing strooli bovenstoond liistie grote doodkrocht uit. De wiize woorop de

oonbevelingen in de slotverkloring ziin venvoord moken het evenwel twijfelochtig of de

oonbevelingen lot snelle uifuoering von mootregelen zol leiden. Er is nomeliik geen sproke
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von een ofsprook om te komen tot een gezomenliike oonpok. Er is slechts gezomenliike

herkenning von bestoonde problemen, met een uitnodiging oon bevoegde outoriteiten om ter

zoke mootregelen te nemen of een onderzoek in te stellen. ln het licht von de herziening von

het gemeenschoppelíik Visseriibeleid in 2003 dienen de oonbevelingen evenwel zo spoedig

mogeliik te worden geoperotionoliseerd. Een eerste evoluotie en ropportoge von de

uituoering von de voorgestelde mootregelen zol plootsvinden tiidens de te houden 5e

Noordzee Min isters Conferentie.

ó.3. De levende zee debolten vtln de NCDO

De NCDO orgoniseerde in het voorioor von 1996, onder de titel 'Levende zee', een serie von

zes regionole duurzoomheidsdebotten over de toekomst von kust, zee en visserii. Het doel

wos om een mootschoppeliike discussie op gong ie brengen met een brede porticipotie vonuit

de politiek, de visseriisector, belongenorgonisoties en het publiek. Het vertrekpunt voor deze

discussie werd nodrukkeliik gevormd door de huidige situotie, en hod dus niet het koroher

von een toekomsfuerkenning zools gehonteerd in de onderhovige verkenning. ln de

lezenswoordige brochure 'Levende Zee, Momentopnome von een mootschoppeliike discussie

over de toekomsi von kusi, zee en visserii' (NCDO, 1996) wordi verslog gedoon von de

debotlen. Doorin wordi beschreven dot portiien elkoor tot op zekere hoogte kunnen vinden.

De NCDO meldt ols gezomenliike intentie: meer vis in de zee, nu en in de toekomst. Grote

verschillen von inzicht bliiven er bestoon over de wiize woorop dit doel moet worden

verwezenliih. Die verschillende opvottingen heersen in elk gevol over de quoto's en de hoogte

doorvon, de methoden von onderzoek, het overheidsbeleid en de ofweging tussen het

notuurbelong en het visseriibelong. Belongriik winstpuni von de debotten is de constotering

door de deelnemers doi de somensprook moet worden voorlgezet. Citoot: 'lk denk dot er niet

longer een blokvorming moet ziin, moor gewoon de erkenning doi we elkoor nodig hebben.

Duurzoomheid is olleen moor mogeliik ols doorin een siuk somenwerking zit von vissers,

biologen en de regering' (einde citooi).

6.4.'Konsen voor notuur en visserii in de Noordzee'

ln bovengenoemde experfuerkenning, uitgevoerd in opdrocht von het Directeurenoverleg

visserii oongelegenheden, werd gezocht noor monieren om een betere ofstemming von

ecologische doelsiellingen en de visseriifunctie in de Noordzee ie reoliseren. Hiertoe ziin de

doelen von het notuurbeleid en het visseriibeleid voor de Noordzee geonolyseerd en oon de

hond hiervon is vervolgens de werking von verschillende soorten mootregelen geonolyseerd.

Uitgongspunt von de verkenning is dot de huidige situotie op de Noordzee voor zowel visserii
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ols ecosysteem verre von optimool is. Voor de doelen von beide belongen heefl een

vermindering von de visserii insponning de hoogste prioriteit. Technische mootregelen gelden

ols flonkerend beleid om specifieke doelen ie bereiken. Net ols in Onderzoek boven woter

wordt in de expertverkenning dus de relotie tussen visserij en ecosysteem onder de loep

genomen. Het essentíële verschil wordt gevormd door het type vroogslelling: in de expert

verkenning goot het om de vroog 'Wot moet er gebeuren', in de scenorios-tudie goot het om

de vroog 'wot zou er kunnen gebeuren'. ln Konsen voor notuur en visserii in de Noordzee

komt de uitvoerende proiectgroep tot de volgende oonbevelingen voor de overheid:

ï. Betrek de visseriisector zoveel mogeliik bii het ontwikkelen von visserii- en notuurbeleid.

2. Bezie deverhoudingen tussen overheid en sector in termen von rechten en plichten.

3. Verbeter de communicotie tussen overheid en visserilsector.

4. Verbeter de voorlichting oon de somenleving.

5. Gebruik morktwerking.

ó. Communoutoire ofsproken zijn noodzokelilk.

Hieroon gekoppeld worden ook een ooniol oonbevelingen opgesteld voor noder uit te voeren

onderzoek:

l. Ontwikkel meer gespecificeerde doelen in het notuurbeleid.

2. Bestudeer de (on)mogeliikheden von de invoering von een TololAllowoble lmpact in het

visseriibeheer.

3. Ontwikkel modellen die de invloed von economische mootregelen op het gedrog von de

visserii voorspellen.

4. Stort outoecologisch onderzoek noor soorten die mogeli]k voordeel ondervinden von

zoneri ngsmootreg elen.

5. Onderzoek de potenties von het electrisch vistuig ols olternotief voor de boomkor.

ó. Stimuleer het bewusfwordingsproces von ofnemers en consumenten voor (ecologische)

kwoliteitsospecten von visproducten.
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7. Aqndqchtspunten voor de

toekomst

ln dit ropport is op drie monieren een onolyse gemooh von toekomstige onderzoeks-

behoeften in de relotie tussen ecosysteem en visserii: onderzoeksbehoeften voorkomend uit de

scenorio's (hoofdstuk 4), ondezoeksbehoefien voortkomend uit de driivende krochten voor

de scenorio's (hoofdstuk 5) en de onderzoeksbehoeften zools geonolyseerd in ondere

verkenningen (hoofdstuk ó). ln dit hoofdstuk wordt deze onolyse ofgerond met oonbevelingen

voor toekomstige onderzoeksprioriteiten, met inbegrip von de vroog wie verontwoordeliik

moet ziin voor de uitvoering von dit ondeaoek.

We griipen terug op de oon het begin von dii ropport verwoorde vroog: Wat ziin in de

interaclie lussen vísserif en hel mariene ecosysÍeem in de komende 15 tot 20 ioar de meesÍ

kriiische facloren? En lot welke ondezoeksbehoeflen leídr drt? Deze vroog is in de vorm von

een scenorio verkenning in relotie gebrocht met de zes belongriike invloedsvelden: cultuur,

ruimte, ecosysteem, beleid, technologie, economie. Welke kritische foctoren over l5 tot 20

ioor uiteindeliik de meest kritische zullen ziin volt uiteroord niet te voorspellen, ook niet door

het gebruik von scenorio's. Door verschillende scenorio's te ontwikkelen kon worden bepoold

welke foctoren vriiwel oltiid de interoctie tussen de genoemde invloedsvelden bepolen. Deze

foctoren hebben wii oongemerkt ols de echte sturende foctoren in de interoctie tussen de

visserii en het ecosysteem (in brede zin). Het ziin de sturende foctoren:

I . De invloed von de visserii op het ecosysteem.

2. De opbrengst von het visseriibedriif.

3. De invloed von het consumentenoordeel op de visserii en de ofnome von de vis.

4. De oniwikkelingen in de werkgelegenheid in de visserii, de visverwerking en de oFzet.

Deze vier sturende foctoren worden onderstoond noder besproken: zii ziln bepolend voor het

voststellen von de prioriteiten voor toekomstige onderzoeksvelden. Welke vrogen binnen een

dergeliik onderzoeksveld moeten worden beontwoord is ofhonkeliik von de mootschoppeliike

ontwikkelingen die plootsvinden. De scenorio's kunnen voor een drietol mogeliike

ontwikkelingsrichtingen doorop een ontwoord geven (zie tobel 4.1).

De invloed von de visserii op hef ecosysleem

De visserii heeft invloed op het ecosysteem. Hoe groot deze invloed is volt moeiliik te bepolen.

Onderzoek dot zich richt op hel exaclvoststellen von de omvong von dot effeci heeft in de

huidige, en woorschiinliik ook in de toekomsiíge situoiie weinig zin. Dergeliik onderzoek leidt

tot een uiterst moeiliike bewiisvoering, en droogt doordoor niet bii oon gemeenschoppeliike

stondpuntbepoling over te nemen mootregelen. ln hei olgemeen is er droogvlok en

bereidheid in de visserii om te werken oon hei minimoliseren von de effecten von de visserii
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op hei ecosysteem. Dooroon werken droogi voor de sector ook bii oon een goed imogo bii

het publiek. De overheíd heeft er doornoost behoefte oon inzicht te hebben in de effecten von

ólle typen gebruik op het ecosysteem om richting te kunnen geven oon beleid en beheer.

Beide podiien hebben dus belongen, zij het verschillende. Noor het onderzoek toe werkt dit

door in de monitoring von het ecosysteem, het onderzoek oon groodmeters voor het gebruik

en ondeaoek oon'schone' vistechnologie.

De moniioring von het ecosysteem bliift prioriteii houden en zol ook in de ioekomst voorol

een overheidstook bliiven. Door uituoering von de moniforing komen de bosisgegevens

beschikboor. Voor een beoordeling von de toestond von het ecosysteem is opwerking von de

gegevens nodig. ln de huidige situotie wordt voor de beoordeling gebruik gemooh von de

AMOEBE oonpok (Algemene Methode voor OEcosysteem Beschriiving). Hiermee wordt

weliswoor het ecosysteem vrij gedetoilleerd beschreven, moor bliift de koppeling met (de

gevolgen von) het gebruik von het ecosysteem vril kwolitotief. Er is doorom een groeiende

behoefte oon indicotorsoorten en 'groodmeteronderzoek': ondeaoek dot inzicht geeft de

iniensiteit von hel gebruik von het ecosysteem voor verschillende functies (visserii, recreotie) en

de respons von het ecosysteem doorop. Woorbii een referentie dient te worden bepoold:

welke mote von gebruik of welk effect op hei ecosysteem is nog oonvoordboor? Dit

onderzoek stoot nog in de kinderschoenen, mqor zol en (dient ook) een belongriike

ontwikkeling doormoken.

Onderzoek noor schone vistechnologie is een gezomenliik belong von overheid en sector.

Schone vistuigen drogen bii oon de doelstelling de schode oon hei ecosysteem woor mogeliik

te beperken. Schone vistuigen leiden evenzeer tot vermindering von ongewenste biivongsten

en de noodzook lot sorteren. Dit onderzoek moet in de ioekomst met krocht worden

vooÉgezet, en zol op de vleugels von de toenemende oondocht voor verbetering von de

vongsttechnologie een impuls kri jgen.

Onderzoek gericht op een fundomenteel begrip von de ecologische processen liikt minder

oondocht te kriigen in de ioekomst, uilgoond von een loenemende druk op de uituoerende

instituten om productgericht te werken. Dit zol zeker gelden voor de betrokken RWS- en DLO-

instituten. Dot wil niet zeggen doi fundomenteel (generiek) gericht onderzoek niet belongriik

zou zijn. De verwochting is doi het finoncieel droogvlok voor de uitvoering von dergeliik

onderzoek in de toekomsi zol ofnemen. Fundomenteel onderzoek is evenwel von groot

stroiegisch belong. Een gedegen kennis von de processen in het ecosysteem vormt de bosis

von ieder odvies, en is ook nodig voor op onderdelen von het ecosysteem gerichte

odviesvrogen vonuii de sector of de overheid.
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Somenvqlling von loekomslige prioriteiten in hel ondezoek noor de invloed

von de visserii op het ecosysleem

Algemeen signolerend: ecosysteem monitoring hondhoven, inclusief niet-commerciële vis

Meting von de effecten von hei gebruik: groodmeters ontwikkelen en het bepolen von de

oonvoordboorheid von de effecten

Effecten minimoliseren : schone technologie ontwikkelen

Fundomenteel onderzoek gericht op een beter begrip von de ecologische processen

De opbrengsl yon hel visseriibedriif

Meer vis in de zee, nu en in de toekomst. Zo votte de NCDO de gezomenlilke intentie von de

deelnemers oon de duurzoomheidsdebotten somen. ln de huidige situotie is duideliik dot de

visserii het moeiliik heefi omdot de hoeveelheid te vongen vis beperkt is. Op de oorzoken

dooryon wordt hier niet noder ingegoon, doorover bestoon meerdere meningen. Wel kunnen

we kiiken noor de mogeliikheden die er ziin om de opbrengst von het visseri]bedriif te

verbeteren en hoe díe in relotie stoon met onderzoeksvrogen. Uit het moteriool verzomeld in

deze verkenning kon worden ofgeleid dot op tenminste drie velden er oongriipingspunten

liggen voor het verbeteren von het rendement von het visseriibedriif: een verstondig beheer

von de commerciële visbestonden, het effectief benutten von iechnologie en het goed

monitoren von de kosten en boten von de uituoering von het visseriibedriif.

Wot een verstondig beheer von visbestonden is volt moeiliik te zeggen. Juist dit punt vormt

vook de kern von de discussie die wordt gevoerd door olle betrokken bii de Noordzeevisserii.

ln ieder gevol vroogt het ontwikkelen von een visie op het gewenst beheer von de

visbesionden om goede gegevens. Dot ook in de verre toekomst (2015) nog

bestondsopnomen worden uitgevoerd liikt wel zeker. Onzekerheden liggen er bii de vroog

wie de bestondsopnomen uitvoeri, mei welke frequenÍie, en wie de opnamen financiert Het

ontwoord op die vroog is onder meer ofhonkeliik von ontwikkelingen in de overheidssturing,

en of bii een dominonte overheidssturing deze Europees of notionool is. Een toekomstige

sterke rol von de Europese overheid kon een ontwikkeling ols ingezet bii de lMM-conferentie

1997 verslerken: meer oondocht voor monitoring, bestondsopnomen, en uitbreiding von die

opnomen iot de niet commerciële visbestonden. ln zo een scenorio ligt ook in de toekomst

een sterke overheidsbemoeienis voor de uifuoering in de rede. Dot wordt onders wonneer de

overheid terugtreedt, er meer verontwoordeliikheid bii de sector zelf wordt neergelegd, en er

ook sproke is von meer morktwerking (toenemende concurrentie binnen de sector). Bii een

dergeliike ontwikkeling post dot de sector ook een eigen verontwoordeliikheid neemt in hei

uitvoeren von de besiondsopnomen. ln hoeverre deze bestondsopnomen zinvol ziin, en met

welke frequentie zif dienen te worden uitgevoerd hongt of von de visseriidruk en de open

toegonkeliikheid von de viswoteren voor vissers. Een groie toegonkeliikheíd verkleínt de
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beheersmogeliikheden von de visstopel, en mooh beslondsopnomen ols beheersmíddel

minder effectief.

Een tweede oongriipingspunt betreft de efficiënie benutting von iechnologie. ln relotie tot hei

vergroten von het rendement von de visserij derholve onderzoek noor de mogeliikheden om

de efficiency von de gebruihe vongtuigen te vergroten en de te vongen vis beter op te sporen

(visseriitechnologie). De omvong von de bestonden zol evenwel in een intensieve visserii oltiid

beperkend zijn. Doorom zol hei streven noor een rendobele visserii die tevens voldoende

werkgelegenheid oplevert voorol tot uiting moeien komen in het creëren von meer

toegevoegde woorde. Dit betekent voor de verwerkende industrie dot ontwikkeling von

nieuwe producten mei een hoge toegevoegde woorde von levensbelong zol ziin. Voor de

visseriibedriiven kon dit betekenen dot gestreefd wordt noor een betere behondeling von vis

oon boord woordoor de vis minder beschodigd of verser oon lond wordt gebrocht. Het goot

hier voorol om technisch onderzoek en morhonderzoek dot door de sector gefinoncierd zol

moeten worden.

De overheid kon wel behulpzoom ziin bii het derde oongriipingspunt: het economisch

monitoren von de uituoering von het visseriibedriif. Door uitvoering von onderzoek op dit

gebied verkriigt de overheid inzicht in de te venarochten gevolgen von voorgenomen

beleidsmootregelen voor de rentobiliteit, en dus in de vroog of het voorgenomen beleid

effectief is. Om deze onolyse te kunnen verrichten is economische monitoring onontbeerliik:

monitoring von oonvoer, inze|, kosten en opbrengsten von de vloot en von import en

export.

Sqmenvotling von loekomslige prioriteiten in het ondetzoek noqr de

opbrengsl von hel visseriibedriiÍ

Uitvoering von besiondsopnomen (zie ook tobel 4..l). Wie dit uitvoet hongt of von de richting

von de mooischoppeliike ontwikkelingen die plootsvinden

Technologie benutting: vergroting vongst efficiency, verbeieren opsporingstechnieken,

vergroten toegevoegde woorde door verbetering visverwerking

Economische monitoring von het visseriibedriif

De invloed von hel consumenlenoordeel op de visserii en de qfnome vqn Yis

Woor de invloed von de morh zol toenemen wordt ook het oordeel von consumenten steeds

belongriiker. ln het consumentengedrog vollen twee trends woor te nemen. Enerziids een

toenemend 'consumeniisme'. Hiermee wordi het consumentengedrog bedoeld, woorbij priis,

kwoliteit en bereidingsgemok de keuze von de consumeni bepolen. Aon de ondere kont is er

een groeiende vroog noor'diervriendeliike' en 'milieuverontwoorde' producten. Deze twee

irends kunnen noosi elkoor in belong toenemen en hoeven niet noodzokeliikerwiis tot twee

compleet verschillende scenorio's te leiden, zools die in hoofdstuk vier worden beschreven.
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Voor de invloed von de visserii op de ecologie von de Noordzee kunnen deze trends gevolgen

hebben. Hel'consumentisme' kon er toe leiden, dot de ponklore bereiding belongriiker is don

de vissood die in hei product ven,rerkt is. Vervonging door goedkope buiten de Noordzee

gevongen vis kon de vroog noor'gewone' Noordzeevis zools schol en kobeliouw doen

ofnemen. Anderziids kon de vroog noor specioliteiten zools tong, torbot en zeeduivel, sterk

stiigen. De 'diervriendeliike' trend roept een ondezoeksvroog op noor vis- en

zeezoogdiervriendeliike vongstmethoden. lnzicht in de verschuivingen in het

consumentengedrog kon helpen de toekomstige vroog noor Noordzeevis in te schotten en

doormee de vonuit de morh oongestuurde belosting von het ecosysteem. Morhonderzoek en

ondezoek gericht op de ontwikkeling von nieuwe visproducten bloeien op bii een

ontwikkeling noor een toenemend morkt gestuurd systeem. Bii een toenemende invloed von

de morkt zol de rol von de overheid in het onderzoek kunnen ofnemen. Het is de morkt die

onder deze omstondigheden meer verontwoordelilkheid moet nemen vonuit de eigen

belongen in de vongst, verwerking en olzet von vis en visproducten. Als oondochtspunten

(somenvottend) voor hei onderzoek kunnen worden genoemd:

Sqmenvotlend ovezichl vtrn toekomslige prioriteiten in het ondetzoek noor
de lnvloed von hel consumenlenoordeel op de visserii en de oÍnqme von vis

1 Morktonderzoek: onderzoek noor verschuivingen in consumentenvoorkeuren en hun

invloed op de visserii, de visverwerking en de oÉzet.

2. Wot is de invloed von verschuivende consumentenvoorkeuren en veronderende

morktomsiondigheden op de economische orgonisotie en de bedriifsvoering von

visserijbedriiven en von de bedriifsiok.

3. Wot is de invloed von verschuivende consumentenvoorkeuren en veronderende

morktomstondigheden op de visketen? Hoe veronderen de reloties tussen de

verschillende schokels in de visketen Door hel ketenonderzoek komt ook de verwerkende

indusirie longzomerhond meer onder de oondocht von hel onderzoek.

Ontwikkelingen in de werkgelegenheid in de visseril, de visverwerking en de

visofuet

Het moteriool dol in deze verkenning is gebruikt geeft oonleiding toi de verondersielling dot

de werkgelegenheid in de visserii in de toekomst zol ofnemen. Er is een tendens

woorneemboor noor minder schepen, efficiëntere iechnologie en doelmoliger verwerking.

Mogeliik ziin vis- en milieuvriendeliike vongstmethoden iets orbeidsiniensiever, moor hier volt

niet veel effect von te ven^rochien. Een toenemende vroog noor gemoksvoedsel zol wel leiden

tot een toenome in de werkgelegenheid in de visverwerking. Voor een gefundeerde ofweging

tussen ecosysteembelosting en werkgelegenheid is het noodzokeliik een goed inzicht te

hebben in de omvong von de directe en indirecte werkgelegenheid in de verschillende tokken
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von Noordzeevisserii. Ondezoek noor de effecten von het visseriibeleid of de ontwikkelingen

in de visseríi op de werkgelegenheid neemt doormee in belong toe, niet in de lootste ploots

vonwege de toenemende politieke interesse voor 'werk, werk, werk'. Als onderzoeksprioriteit

identificeert de proiectgroep het onderzoek noor:

de ontwikkeling von de werkgelegenheid in de visserii en de invloed híerop von het beleid en

onderzoek noor de regionole sociole en economische betekenis von de visserij.

Somenvottend oye.zichl vtrn loekomslige prioriteiten in het ondezoek noor

de onlwikkelingen in de werkgelegenheid ln de visserii, de visverwerking eh

<fzet

Ondezoek gericht op de vroog hoe mootschoppeliike ontwikkelingen en de sturing door hei

beleid von invloed is op de werkgelegenheid in de visseriisector. Doorbii oondocht voor de

regionole effecten von deze ontwikkelingen op de sociole en economische betekenis von het

vísseriibedriif.
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Summo-ry

Jogtmon, E., E. Buismon, P de Jong en P Sch0tte. Fishing for research - o scenorios study on
fisheries and eco-s1,stem. The Hogue (The Netherlonds), Noiionol Council for Agriculiurol
Reseorch (NRLO), 1997 . NRLO Report 97 /35.
[Originol iitel: Onderzoek boven woter - Een scenoriostudie over visserii en ecosysteem]

This report presents on onolysis of future prioriiies (for the yeor 2015) for reseorch into the

relotion between fisheries in the North Seo ond the ecosystem. This study hos been corried oul

on ossignment of the Netherlonds Council for Agriculturol Reseorch (NRLO) ond the North

Seo Directorote of the Deportment of Public Works. This explorotory study wos bosed on the

following reseorch questions:

Whoi ore the mosl criticol faclors in lhe inlerociion befween the morine ecosyslem ond

fisheries in the 15 fo 20 years lo come? And Ío whol (new) reseorch needs does lhe future

developmeni of lhese crrtical faclors leod?

As requested by the clients, these questions hove been deolt with by meons of the construction

ond onolysis of three scenorios for North Seo fisheries (presented in chopter 4). The first

scenorio is colled 'Commerciol sustoinobility'. ln ihis scenorio the role of government is very

limiied, with o sirong steering through morket forces. At the some time, o development tokes

ploce thot couses the generol public to oct more occording to sustoinobility principles.

The second scenorio is colled 'Noture Reserve Norlh Seo'. This scenorio depicts o world in

which governments stort to concentrote on iheir core tosks ond leove much to the

responsibiliiy of individuols. The monogement of environmentol issues ond noiure will be

omong those core tosks. Although this leods to more effective Europeon policies in these

oreos, it olso gives rise io conflicts between member stoies; conflicts thoi couse the EU

fisheries policy to end up in o deodlock position.

The third scenorio, 'The drifting fleet', in the first period is chorocterised by o shift of politicol

power io 'Brussels', o withdrowing (notionol) government, ond o declining suppoÉ for

fisheries os on economic sector. Diminishing subsidies, ond o 'Euro levy' on diesel fuel,

increose the pressure on the profitobility of the fisheries sector.

Chopters 4-7 onolyse the implicotions of ihe three scenorios for future reseorch needs. This

onolysis olso mokes use of reloted explorotory studies thot hove been corries oui by others

(chopier ó). ln chopter 4 (toble 4.'l) o summory is presented of the reseorch needs for eoch

scenorio.
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Summorisíng comporison of presenl ond future reseorch needs for o number of oreqs for reseoch,
soied by scenorio
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Chopter 5 onolyses the impoct of the driving forces which lie below the scenorios. This

onolysis sheds light on ihe possible ímpoct of new societol developments on the future

direction of reseorch.

ln chopter 7 iovr oreos of ottention ore being distinguished which ore of greot influence to

future reseorch needs:

l. The impoct of fisheries on the ecosystem;

2. The profitobility of fishery;

3. The impoct of consumer preferences on fisheries ond on fish purchoses;

4. Developments concerning employment in fisheries, fish processing, ond retoil.

Within eoch of these four oreos of otiention, future reseorch priorities con be determined:

Summory oÍ Íuiure priorities in reseqrch into the impoct of Íisheries on lhe
ecosyslem

Generol impoct ossessment: mointoin ecosystem moniioring, including non-commerciol fish

Meosurement of the ecologicol effects of fisheries: develop indícotors ond ossess the

occeptobility of effects

Minimise effects: develop cleon fisheries technologies

Fundomentol reseorch oimed ot o better understonding of ecologicol processes

SummorT oÍ future priorities in reseorch into the proÍitobiliry oÍ Íishery

The execuiion of stock ossessment (see olso the summorising toble). Societol developments

will determine who will corry out stock meosurement

Better use of iechnologies: increose cotching efficiency, improve detection techniques, increose

odded volue by improving fish processing

Economic monitoring of the fishery firm

Summory oÍ Íulure priorities in reseorch into the impoct oÍ consumer

preÍerences on Íisheries ond on Íish purchoses

l. Morket reseorch: reseorch into chonges in consumer preferences ond the economic ond

orgonisotionol impoci of these chonges on fisheries, fish processing ond retoil

2. Whoi is the impoct of chonging consumer preferences ond chonging morket conditions

on the structure of the fisheries choin?
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SummorT of Íuture priorities in reseorch into developmenls concerning

employment in fisheries, Íish processing, ond retoil

Reseorch into the impoct of societol developments ond olternotive policies upon employment

in the fisheries choin. Speciol ottentíon should be poid to regionol distribution of these effects

This scenorio study hos been corried oui by o tosk-force consisting of the Noiionol lnstiiute

for Coostol ond Morine Monogement (RlM), the Netherlonds lnstitute for Fisheries Reseorch

(RIVO-DLO). the Agriculturol Economics Reseorch lnstitute (LEl-DLO), the lnstitute for

Forestry ond Noiure Reseorch (|BN-DLO), the Strotegy Division of the Deportment of Public

Works ond Woier Monogement (HW-Q) ond the Notionol Commission for Sustoinoble

Development. Strotix Consultonts gove methodologicol support.
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Biiloge 1: De Notq
Probleembenoeming

Een woord voorqf

De Notionole Rood voor Londbouwkundig Onderzoek (NRLO)en Rilkswoterstoot, Directie

Noordzee hebben gezomenliik opdrocht verleend oon viif somenwerkende orgonisoties

voor hei verrichten von een toekomstverkenning rond het themo ecosysteem en visserii.

Deze verkenning heeft tot doel vost te stellen woi in het loor 20.l5 belongriike onderzoek-

prioriteiten ziin voor dit themo. Als eerste stop in deze verkenníng, de nulfose, is op verzoek

von de opdrochtgevers geïnventoriseerd wot rondom ecosysteem en visserii de mootschop-

peliike probleembeleving is. Om door ochter te komen is in oktober 1996 een interview-

ronde gehouden onder een ochttol vertegenwoordigers von verschillende mootschoppeliike

geledingen. Een weerslog von deze interviews treft u oon in deze 'noto probleembenoe-

ming'.

I . I nterviews over probleembeleving

Wonneer is iets een probleem? Dot is in de proktiik moeiliik obiectief vost te stellen oon de

hond von feiten. Veel hongi doorbii of von persoonliike opvottingen. Die persoonlijke

opvottingen, de probleembeleving von de geïnterviewde personen stoon in deze noto

centrool. Woorbii u overigens tevergeefs zult zoeken noor op noom genoteerde uitsproken.

Doel von de interviews wos om vonuit een optelsom von persoonlilke visies te komen tot een

zo breed mogeliik scolo oon opvottingen over de problemen in de relotie tussen visserii en het

ecosysteem Noordzee. Omdot het niet mogeliik wos een groot oontol interviews of te nemen,

werd er voor gekozen de interviews te spreiden over een brede schokering oon mootschoppe-

liike groeperingen. De volgende personen ziin geinterviewd:

De heer J. Nooitgedocht voorzitter von de Nederlondse Vissersbond.

Mevrouw C.M. Visser, senior proiectleider regulering gebruiksfuncties bii de Directie Noordzee

von Riikswolerstoot

De heer J.W.W. von Woning, Tweede Komerlid voor Dóó.

De heer N. Doon, hoofd von de ofdeling Biologisch Onderzoek von het RIVO.

De heer J. Bokker von het visseriibedriif Joczon.

De heer R.T.F. Gerits, beleidsmedewerker von de Stichting Werkgroep Noordzee.

De heer H. de Vries von de NOVIB.
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De heer J. Hortholt, odlunct-hoofd von de ofdeling Zeevisseriibeleid von hei ministerie von

Londbouw, Notuurbeheer en Visserii.

2. Vrqqgstelling bii de interviews

Stelt u zich eens vooc we leven in hel loar 2015. U mag drie vrogen stellen oon een orakel

doi op iedere vraog hel onfwoord weet. Welke vrogen zou u stellen?

Die prikkelende vroog kregen de geïnteruiewden voorgelegd tiidens de interviews (een

overzicht von de gebruikte vrogen is in biiloge 'l opgenomen). De gebruihe vrogen moesten

een beeld opleveren von wot met het oog op de toekomst de geïnterviewden nu dood-

werkeliik bezighoudt rondom het themo ecosysieem en visserii. Die 'zorgen voor de toekomst'

of bosisonzekerheden vormen immers belongriike vertrekpunten voor het invullen von de

scenorio's die bii de verdere uitwerking von de verkenning zullen worden gebruih.

3. Verwerking von de interviews

ln de NRlO-storJnotitie'Vis en visserii in de 2lo'eeuw'is op pogino I I schemotisch weerge-

geven welke visseriispecifieke invloedsfoctoren kunnen worden onderscheiden. Deze

invloedsfoctoren ziin onderverdeeld noor zes themo's (zie ook figuur 1.1 op pogino ó) die

gezomenliik de bouwstenen vormen voor het invulling geven oon duurzome ontwikkeling.

Met deze stortnotitie kregen de uitvoerders von de verkenning ook de oonbeveling mee

concrele vrogen over de ioekomst von de visserii rondom deze invloedsfoctoren te formule-

ren, om zo inlegrole beoordeling von het vroogstuk mogeliik te moken. ln deze noto worden

de interviews niet integrool geroppodeerd. Gepoogd is door een oontolverwerkingsstoppen

de informotie uit de interviews zo scherp mogeliik uit ie splitsen noor relevonte themo's. Bii de

verwerking von de interviews is er doorom ols eerste stop voor gekozen uitsproken te

rubriceren (in hoofdstuk 4) noor de voor de visserii belongriike zes invloedsfoctoren:

1. Ecologie

2. Cultuur

3. Economie

4. Beleid en mootschoppii

5. Technologie

ó. Ruimtegebruik

ln de volgende stop werd ondeaocht of uit hei totool von de inierview uitsproken een oontol

bosis-onzekerheden kon worden ofgeleid. Hiermee wordt gedoeld op belongriike onderdelen

von het themo ecosysteem en visserii, wooryon de toekomstige ontwikkelingen ongewis ziin.
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Deze bosisonzekerheden treft u gerubriceerd oon in hoofdstuk 5. De bosisonzekerheden

zullen worden gebruih voor het inkleuren von de verschillende scenoriowerelden.

Tenslotte wordi in hoofdstuk ó beschreven welke uitsproken uit de interviews specifiek

betrekking hebben op het onderzoek in de relotie tussen visserii en ecosysteem. Het

uiteindeliike doelvon deze verkenning is immers hetformuleren von onderzoeksprioriteiien.

Om deze reden werd het nuttig geocht reeds in de fose von de probleembenoeming opor.t

oondocht te schenken oon de mooischoppeliike onderzoeksbehoeften.

4. lnterviewuirsprqken gerubriceerd nqqr
invloedsÍqcÍoren voor de visserii

ln dit hoofdstuk ziin de interviewuitsproken bosool gerubriceerd noor de zes visseriispecifieke

invloedsfoctoren welke in de stortnotitie Vis en visserii in de 2'1" eeuw worden onderscheiden.

4.I. Uitsprqken gerelqteerd oqn de invloedsÍoclor Ecologie
- Zol de kennis von de ecologie ooit voldoende zíin om een voldoende zekere sturing oon

de visserilte kunnen geven?

- Ziin de gongbore theorieën in het ondeaoek over visstondbeheer iuist?

- Weten we er wel genoeg von of? Wii hebben onze twiifels en zien ondere dingen op

grond von ervoringen door de ioren heen.

- lk geloof dot door overbevissing het herstel von visbestonden longzomer verloopi.

- De oquocultuur moet worden opgevoerd om het tekoÉ door overbevissing te compense-

ren.

- Ecologie bepoolt de omstondigheid woorin de visserii plootsvindt: het bepoolt quoto en de

rondvoonaroorden oon verstorende zoken zools vervuiling.

- Grenzen von het levende systeem kom ie vonzelf tegen. Hoe horder ie goot hoe eerder ie

de grens tegenkomt.

- Het belong von de ecologie in het visseriivroogstuk hongt somen met de intensiteit von de

visserii.

- De ecologie reikt verder don uitsluitend de kennis over visbestonden.

- Ecologie biedt voorolsnog geen houvost over de grootte von de hulpbron. Doordoor kon

het visseriiprobleem economisch niet opgelost worden.

4.2. Uitsprqken gereloteerd qqn de invloedsÍqctor Cultuur
- Op geloof kun ie geen visseriimonogemenl boseren.

- Het liikt me moeiliik denkboor doi de visserii zelf overgoot tot het sluiten von gebieden in

de Noordzee.
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- De bedriifstok is gedisciplineerder geworden en kent een eigen verontwoordeliikheid,

moor de culiuur is wel: wot wordt er verdiend? Het wedstriidelement is nog s-teeds sterk.

- Cultuur bepoolt de succesmogeliikheden von een lond op het gebied von de visserii.

- Cultuur bepoolt de moie von bemoeienis von de mootschoppii met het visseriibedriif en de

visseriiprohijk.

- De oplossing von het visseriivroogstuk ligt in het verder invoeren von co-monogement, Dit

vroogt om een cultuuromslog.

- De visser is de vriie mon op zee. Co-mbnogement bevorderl de onderlinge somenwerking

tussen vissers en verondert deze cultuur.

- Er ziin cultuurverschillen tussen de Nederlondse ministeries die zich bemoeien met de

visseriiproblemotiek, woi niet bevorderliik is voor het reolíseren von oplossingen.

- Culturele diversiteit in kuststreken verdwiint door de visseriiproblemotiek.

- Niet goed beheerde visserii leidt tot sociole problemen.

- Mootschoppeliike bewustwording rond duurzoomheidgrenzen leidt tot betere priisvorming

en zelfregulotie.

- De culturele belongstelling voor visserij verschilt per lond. Nederlond richt zich politiek

slechls op notionole economische belongen verbonden oon de visseri]problemotíek.

4.3. Uitsprqken gereloleerd qqn de invloedsÍqctor Economie
- Kun ie komen tot een beheer dot rekening houdt met economie en ecologie? Die liggen in

hei verlengde von elkoor.

- Het omrekenen von quoto noor visseriicopociieit ís moeiliik moor niet onbegoonboor.

- De economie moet instrumenien oonreiken om optimool gebruik te kunnen moken von

bestonden.

- De professionele visser zol zich ontwikkelen tot een morhgerichte ondernemer.

- We hebben siobiliieit in de besluitvorming (okkoorden) en dus ook in het systeem nodig.

Miin ongst is dot we in 2010 zeggen: er ziin te veel schepen opgelegd.

- De verwochte behoefte oon visvlees bedroogi 120 milioen ton in 20'10. Door komen we

mondiool niet oon toe ols we doorgoon zools we nu bezig ziin.

- Kriigen vissers niei te gemokkeliik kredieten von de bonk?

- Op grond von uitsluitend economische foctoren is de visserii goed te reguleren.

- Met subsidies worden de economische kosten kunstmotig loog gehouden, woordoor zich

geen optimool evenwicht in de exploitotie kon instellen.

- Economische orgumenten worden in de visserii zeer verschillend en opportunistisch

gebruikt en drogen niet bij tot de oplossing von de problemen.

- Het visseriiprobleem is een economisch probleem rond een vernieuwbore hulpbron

woorbii de grootte von deze hulpbron onbekend is.
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4.4. Uitsproken gereloteerd qon de invloedsfqctor beleid en

mqqtschtlppii
- De visserii in Nederlond stooi of volt met een Gemeenschoppelijk Visserii Beleid.

- Bii een goede ontwikkeling is in de toekomst het beheer volledig in honden von het

bedriifsleven, met toezicht op ofstond door de overheid.

- De visserii zol zích noor de mootschoppii moeten richten.

- Er is een kernstriid tussen de vissector, die zegt dot er vis genoeg is en de biologen en de

politiek die door zorg om hebben.

- Nederlond heeft zich slecht gedrogen, en niet die soneringen opgebrocht die in EU

verbond ziin ofgesproken.

- De overgong noor het Veilig Biologisch Minimum is cruciool geweest, vissers is doormee

een eigen veronfwoordeliikheid gegeven.

- lk zie oonkomen dot hei de sector slecht zol goon; we moeten de sector don ondersteunen

- Visseriibeleid is de belongriikste foctor in het krochtenveld.

- Door de politieke krochien is het visseriibeleid volstreh ondoorzichtig en is een bedriif niei

in stoot ziin continuï'teit te woorborgen op bosis von economische ofwegingen.

- De mootschoppii is vio de visseriiproblemotiek verbonden mei de zee. Wordt de

problemoiiek opgelost don verdwiint de zee uit de publieke belongstelling.

- Politiek opportunisme ligt ten grondslog oon het niet functioneren von het visseriibeleid.

- Politieke non-keuzes leiden tot ondoorzichtige hondelingen op zee.

- De politiek denh op de korte termiin en houdl zich niet inhoudeliik bezig met de

visseriiproblemotiek.

- Politiek is geboseerd op ongst voor de secior en op een electorole blik.

- Het publiek is te weinig inhoudeliik beirokken bii de visseriiproblemotiek, woi doorwerkt in

de Tweede Komer.

- Hei publiek heeft geen belongstelling voor de zee, wot bliih noor oonleiding von

incidenten. Belere voorlichting zol leiden tot een grotere visseriibelongstelling.

- Het beleid wordt door de mootschoppii gemooh. Bii een ontbrekende publieke opinie zol

bestoond beleid niet veronderen.

- Politieke oondocht is in Nederlond het grootst wonneer economische belongen in het spel

ziin. Sociole of ecologische ospeclen ziin oon de economische voorstelling von zoken

ondergeschikt.

4.5. Uirsprqken gerelqteerd oqn de invloedsfocior Technologie
- Als olles goed goot mookt elehrische visserii gesloten gebieden overbodig.

- Bii een goede ontwikkeling neemt in de toekomst oquocultuur een groter deel von de

visproductie over, moor niet in Nederlond.

- Elehrisch vistuig zol leiden tot meer selectiviieit en een hogere productiviteit.
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- Welke technische mootregelen ziin er om ionge vis te beschermen?

- Technologie is esseniieel om de visseriivoortdurend oon te possen oon de

visseri imogel iikheden.

- Technologie mooh hei mogeliik te voldoen oon steeds strengere eisen oon

werkomstondigheden oon boord, voorol veiligheid.

- Technologie mookt het mogeliik de lootste vis uit zee te holen. Wie dit nostreeft kon

beschuldigd worden von piroterii.

- Technologie is de oorzook von olle ellende. Men is voortdurend in stoot de vongboorheid

von soorten te vergroien. Bestonden worden steeds verder teruggedrongen woorbii

technologie de inzetverhoging compenseert.

- Geovonceerde technologie kon biidrogen oon het bereiken von de ofstemming tussen

visserii en ecosysteem.

- Technologie bepoolt de visserii inzet, het voedt een spiroolwerking. Er is een wens meer te

vongen, technologie mooki het mogeliik; er wordt meer gevongen.

- Technologie mookt het mogeliik selectiever en minder verstorend te vissen.

- Het zol niet mogeliik ziin iechnologische kennis ongebruih te loten.

4.6. Uitsproken gerelqteerd qqn de invloedsÍoctor
Ruimtegebruik

- Als het slecht goot, goot men ziin heil zoeken buiien de Noordzee, ten koste von de lokole

visserii en hei ecosysteem door.

- Nederlonders kopen stukies von de koek, en hebben dus schepen die onder Engelse vlog

voren,

- Zonering op de Noordzee t.g.v. werken. Boortorens, tonkers. Veiligheid wordt (is) een

probleem. Een romp met een chemicoliëntonker kon olles veronderen. Komen er ín de

toekomst nog meer regels voor het verkeer op zee?

- De kustvisseril breidt ontzettend uit, en er vindt froude ploots met het Pk gebruik von in de

kustzone.

- We kriigen een uitwiik noor Afriko.

- Nederlond heeft olleen een visverdrog met Mouritonië, biino olle Afrikoonse londen

hebben een verdrog met Sponie en Fronkriik.

- Visseriibeleid is per definitie ruimteliik beleid en ol in grote mote ecosysteembeleid.

- Ruimtegebruik is hei verweryen von zoveel mogeliik visgronden en doormee verbond

houdende visrechten.

- Het Europese visseriibeleid is ruimteliik gedifferentieerd.

- Ruimtegebruik dient geoptimoliseerd te worden vio ruimteliike mootregelen gekoppeld

oon technologische oonpossingen von octiviteiten.

- Ruimtegebruik stoot cenirool in de sociole oplossing von het visseriivroogstuk woorbii

ruimte moet worden toegekend oon verschillende groepen gebruikers.
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5. lnterviewuitsprqken gebundeld en vertoold
nqqr moqtschqppelilke vroogstukken

tn dit hoofdsÍuk ziin de inleruiewuiÍsproken gebundeld tot onderdelen von hel thema

ecosysleem en vísserif die van belong ziin, moor woorvon de toekomslige ontwikkeling

ongewis is. Deze'basisonzekerheden'zullen worden gebruikí voor de inkleuring von de

versch il len de sce n o riowe re lden.

5.1. Hoe breed vqn opzet moel hel onderzoek rondom het

themo ecosysteem en visserii ziin om de toekomstige

moqlschoppeliike vrogen le kunnen benntwoorden?
- Een combinotie von biologisch en socio-economisch onderzoek is nodig. Als er geen

droogvlok is kriig ie het niet voor elkoor.

- Het is niet olleen een kwestie von biologie, moor ook von economie en sociool-culturele

processen.

- Onderzoek noor trends in de bestonden is nodig ter voorkoming von overreogeren op

signolen die de visserii voor grote problemen plootsen.

- Op grond von uitsluitend economische foctoren is de visserii goed te reguleren.

5.2. ln hoeverre vormt de ecologische kennis de bosis voor de

uilvoering von de visseriiprokriik?
- Houd rekening met de onzekerheden in de ecologie; beperk de risico's von de visserii.

- De ecologie is moeiliik vost te stellen en vormt de bosis voor de huidige problemen in de

visserii. Men bolonceert op de grenzen von een gesuggereerde veiligheid.

- Grenzen von het levende systeem kom ie vonzelf tegen. Hoe horder ie goot hoe eerder ie

de grens tegenkomi.

- Ecologie biedt voorolsnog geen houvost over de grootte von de hulpbron. Doordoor kon

hei visseriiprobleem economisch niet opgelost worden.

5.3. Von welk ruimtegebruik goot de toekomstige visserii uit?
- Als het slecht goot zoekt men ziin heil buiten de Noordzee, ten koste von de lokole vissers

en het ecosysteem door.

- ls er in 20.l5 nog een notionool beheer von de visseri[?

- Quoto ziin overdroogboor, moor niet in het buitenlond. Dot geeft verschillen.

- Europo zol geen echte greep op de visserii kriigen; dot is een utopie. Andere londen

lichien de hond met de quoto. Notionole belongen ziin vook ie groot.

- Wie zullen in de toekomst rechten hebben op vissen op de Noordzee ? Ook Sponioorden?

Op grond von hei'vrii verkeer' beginsel?
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- We kriigen een uitwiik von de Europese vloot noor de Afrikoonse kust. Door hebben we

geen greep op.

5.4. Hoe onlwikkelt de structuur vqn de bedriifskolom zich?
- Als het slecht goot don komi er een hoog ontwikkelde visserii, met nog moor 2-3 bedrijven

met meerdere schepen.

- Bii een goede ontwikkeling hebben we in de ioekomst enkele grote vissers, met dooronder

een wooier von octiviteiten, kleine ortisonole víssers. De professionele visserii goot

doorover zeuren.

- Bij een goede ontwikkeling is in de toekomst de vloot kleiner, en minder in honden von

fomilies; de huidige mootschopstructuur goot verdwíinen, (er is te weinig kopitool om de

zook bii elkoqr te houden en er is toenemend schoolgrootte nodig). Dit leidt tot

concentrotie en de opkomsl von rederiien.

- Grotere bedriiven is een trend, dot is onontkoomboor.

5.5. ln welke mqte heeÍt de visserii in de toekomst
verirouwen in het onderzoek en de onderzoekers?

- De Nederlondse onderzoekswereld kent een tweedeling die niet bevorderliik is voor de

kwoliteit von het ecologisch inzicht.

- De schipper zol in de toekomst onders goon denken over hei ecosysteem moor de vroog

bliifh is het ecosysteem er wel zo slecht oon toe ? Vissers ziin verboosd over het regenere-

rend vermogen von de Noordzee.

- Moximum Sustoinoble Yield is een iheoretisch concept dot nergens gebruih wordt.

- Een visser weet heel von de zee, moor hii interpreteert onders don een bioloog.

- De vissers vechten met ervoringsgegevens de ossessments von de biologen oon.

- Vissers kiiken onders noor het ecosysteem; ze willen geen sooden uitroeíen; moor hun

vroog is: is de visserii wel de oorzook?

- Nederlondse culiuur wordt gekenmerkt door slechte somenwerking tussen biologen en

vissers.

- Er is een kernstriid tussen de vissector, die zegt dot er vis genoeg is en de biologen en de

politiek die door zorg om hebben.

5.ó. Hoeveel ruimle is er in de loekomsl voor zelfregulering
door vissers?

- Geef vissers de verontwoordeliikheid voor visseriimonogement.

- Bii een goede ontwikkeling is in de toekomst het beheer volledig in honden von hei

bedriifsleven.

- Zelfregulering bliift en is zelfs voorwoorde voor een gunstige ontwikkeling; het olternotief is

slecht.

Ondezoek boven woler óE



- Beheersgroepen houden elkoor zo goed in de goten dot de froude biino nihil geworden ís.

- De vissers zélf hebben I 0- I 5 ioor geleden voorgesteld het vermogen tot 1000 pk te

beperken.

- De oplossing von het visseriivroogsïuk ligt in het verder invoeren von co-monogement.

- Co-monogement bevordert de onderlinge somenwerking tussen vissers.

- Bii een goede ontwikkeling is in de toekomst hel beheer volledig in honden von hei

bedriifsleven, met ioezicht op ofstond door de overheid.

- De visserii zol zich noor de mootschoppii moeten richten.

5.7. Hoe onlwikkelr de invloed von de technologie zich?

Technologie: vloek oÍ zegen?
- Bii een goede ontwikkeling mookt elehrische visserii in de toekomst de sluiting von

gebieden overbodig.

- Bii een goede ontwikkeling komt er in de toekomst een verbod op vistuigen met grote

schode, en komen er schone tuigen beschikboor.

- Bii een goede ontwikkeling is in de toekomst het elehrisch vistuig meer selectief en

productieÍ. Als het technisch uituoerboor is komt er lichter iuig en doormee ook kleinere

schepen.

- Als olles goed goot mooh elehrische visserii gesloten gebieden overbodig.

- Technologie mookt hei mogeliik de lootste vis uit zee te holen. Wie dit nostreeft kon

beschuldigd worden von piroterii.

- Technologie is de oorzook von olle ellende. Men is vooddurend in stoot de vongboorheid

von soorten te vergroten. Bestonden worden steeds verder teruggedrongen woorbii

technologie de inzetverhoging compenseert.

- Geovonceerde technologie kon biidrogen oon hei bereiken von de ofstemming tussen

visserii en ecosysteem.

- Technologie bepoolt de visserij inzet, het voedt een spiroolwerking. Er is een wens meer te

vongen, technologie mooh het mogeliik; er wordt meer gevongen.

- Technologie mookt het mogeliik selectiever en minder verstorend ie vissen.

5.8. Hoe ontwikkelr het polirieke klimoqt zich?
- Door de politieke krochten is het visseriibeleid volstrekt ondoorzichtig en is een bedriif niet

in stoot ziin coniinuiïeit te woorborgen op bosis von economische ofwegingen.

- Politiek opportunisme ligi ten grondslog oon het niet functioneren von het visseriibeleid.

- Politieke non-keuzes leiden tot ondoorzichtige hondelingen op zee.

- De politiek denkt op de korie termiin en houdt zich niet inhoudeliik bezig met de

visseriiproblemotiek.

- Politiek is geboseerd op ongst voor de sector en op een electorole blik.
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- Poliiieke oondocht is in Nederlond het grootst wonneer economische belongen in het spel

ziin. Sociole of ecologísche ospecten ziin oon de economische voorstelling von zoken

ondergeschikt.

6. Uirsprqken over onderzoek en onderzoeks-
vrqgen

ln dit hoofdstuk worden uiÍsproken gerubriceerd die belrekking hebben op onderzoek of die

om onderzoek vrogen- Aon hel eind van de verkenning zolop bosís van de scenariob worden

geanalyseerd wol voor het themo ecos;oleem en uisseriifo onderzoeksprioriteiÍen

ziin. De hier opgesomde onderzoeksvrogen kunnen don ols een eerste aonzet dienen voor

h el ide ntificere n vo n de Íoekomsiig e on derzoeksp rio riteite n.

- We weten nog moor heel weinig von de dynomiek von de zee.

- We weten nog moor heel weinig von de onderlinge somenhong tussen visbestonden. Hoe

zitten die interocties in elkoor?

- Woorom zou ie niet kiiken noor de feiten die de vissers zelf op tofel leggen?

- Er wordt don (bii een goede ontwikkeling) in de toekomst onderzoek gedoon noor

meihoden voor doding von vis.

- Vissers beweren dot er door het omploegen von de bodem meer vis zit.

- We moeten wot weten over regeneroiievermogen voordot we er ollemool wot over goon

roepen.

- Het is denkboor dot bestonden in elkoor stoden. Herstellen die bestonden zich, of neemt

een onder de ploois in?

- Hoe hondhoof ik de werkgelegenheid?

- Woor liggen de grenzen, woor ligt de veilige kont von de visserij?

- Hoe go ie om met de ooniosting von het bodemleven?

- Blíif ie het sluiten von gebieden uitstellen, of go ie ondere monieren ondezoeken?

- ls oquocultuur voldoende verontwoord i.v.m. de kons op het ontsnoppen von gekweehe

dieren?

- Onderzoek de geëxploiteerde visbestonden, met inbegrip von de nieuw geëxploiteerde

bestonden, probeer het niveou von (over)bevissing weienschoppeliik vost te stellen, besteed

oondocht oon de verspreiding von vis in relotie tot klimoofueronderingen, en probeer de

invloed von vervuiling ín koort te brengen.
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7. Overzicht vqn de in de inlerviews
gehonteerde vrqgen

Zeven Yrogen voor de loekomsl

I . Het Orokel. Stel u kunt iemond ontmoeten die doodwerkeliik de toekomst kon voor-

spellen. Welke drie vrogen zou u willen stellen?

2. Hel goot goed in de wereld. Beschriift u eens hoe de situotie (m.b.t. het gekozen

onderwerp) zich ontwikkelt.

3. Een ongewenste ontwikkeling vindt ploots. Als de zoken verkeerd lopen, wot goot er don

precies verkeerd?

4. Bedriifscultuur. Hoe zou de interne cultuur moeten worden veronderd om een gewenste

uitkomsi te verkriigen?

5. De lessen uit het verleden. Wot leren voorbile gebeurienissen, zowel successen ols

mislukkingen, ons?

ó. Toekomstige beslissingen. Welke cruciole beslissingen dienen er volgens u in de komende

... ioren te worden genomen?

7 . 'Heï grofschrift'. Hoe wilt u dot men zich u herinnert? Woi zou u biivoorbeeld groog in uw

ofscheidsspeech horen ?
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