Wadden
zeehavens

Programma

Agenda Werkatelier

Samenwerken in de Waddenvishavens
25 november 2015, 9.30-12.30 uur
JR shipping — Korte Lijnbaan 25, 8861 NS Harlingen

Agenda

Martin en Arjen Bosch

Afstemming in de visserijhavens langs de Waddenzee
Dit werkatelier past binnen in de ambitie van de Waddenzee om de havens “te
specialiseren op basis van natuurlijke kracht”. Voor alle havens langs de Waddenzee
zijn specialisaties afgesproken. Voor Den Oever en Lauwersoog is dat visserij en
toerisme. Inmiddels ontwikkelt de visserij in Harlingen zich ook vanuit de Urker vissers.
Momenteel is er veel dynamiek in de visserij op het gebied van regulering,
bereikbaarheid en innovaties in de sector. In een eerder werkatelier is al gesproken
over de noodzaak om samen op te trekken en gezamenlijk visie te ontwikkelen. Dit
werkatelier wil verder werken aan een invulling van die ambitie.
De uitkomsten van het werkatelier worden besproken in de Raad van Advies van de
Waddenzeehavens. In deze Raad zijn overheden, havens, ondernemers en NGO’s
vertegenwoordigd (zie bijlage in de mail).

Agenda

9:00

Ontvangst met koffie

9:30

1. Opening
Arjen Bosch — secretaris Raad van Advies waddenzeehavens.

3. Interactieve koffiepauze met koek
Bezoek aan standjes.

werkatelier

2. Ontwikkelingen in de visserij
o Ontwikkelingen in de visserij— Barbara Holierhoek:
 Gewone visserij;
 (Regulering van) schaal en schelpdierenvisserij;
o Verzanding van de Waddenzee — Evaluatie PKB Waddenzee, toelichting
door Arjen Bosch;
o Food for Sea (toeristische visserij Den Oever — Pim Visser);
o Nieuwe Technieken — pitches (4x 3 minuten):
 Garnaal pelmachine — GPC Kant;
 Multipurpose scheepsconcept — Louwe de Boer Ecofish;
 Telson: Garnalen Opwerkingsunit;
 TCE Gofour: Bio Product Processor.
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Het werkatelier bestaat uit de volgende blokken:
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4. Drie sessies over belangrijke onderwerpen
Samenwerking rond de Visserij — sfeerschets (Johan Nooitgedagt).
Uitdelen korte vragen voor plenaire deel.
i)

Visserij:
Samenwerken in de keten
Welke typen visserij kun je onderscheiden? Welke ketensamenwerkingen
zijn daarvoor mogelijk? Welke faciliteiten die je nodig hebt zijn in welke
haven voor handen? Welke innovaties zouden gezamenlijk geregeld en
bekostigd kunnen worden?

ii) Havens:
Specialiseren op basis van natuurlijke kracht
Wat kan een specialisatiemechanisme van een haven zijn?
a. Op basis van visproduct?
b. Op basis van een technologie?
c. Op basis van achterliggende verwerkingsindustrie?
d. Op basis van bereikbaarheid (via water en over de weg)?
e. Op basis van een doelgroep (vb. toeristen, horeca, sportvisserij, …)?
iii) Overheden:
Faciliteren vanuit de havens en overheden
Welke ondersteuning vanuit havens en overheden zijn gewenst?
Welke sturing kan beter aan de markt overgelaten worden?
5. Het net ophalen en afronding;
Samenvatting, conclusies en afspraken voor vervolg
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Lunch (even van tevoren doorgeven of u hier gebruik van maakt)
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12:30
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