
      Den Bosch, 24 juli 2017 

     Aan het College van Gedeputeerde Staten 

     Postbus 90151 

     5200 MC ’s-Hertogenbosch 

 

 

Betreft:  

Een keurmerk voor Brabantse vispioniers 

 

Geacht College, 

 

D66 Noord-Brabant heeft vorige week via het Algemeen Dagblad
1
 en Brabants Dagblad

2
 kennis 

genomen van de problematiek die Brabantse meervalkwekers ondervinden in hun wens om 

duurzaam gekweekte vis voor de consumentenmarkt beschikbaar te houden. 

 

De ondernemers uit Son krijgen hun vis niet meer in de schappen van de supermarkten, omdat zij 

geen keurmerk krijgen. Supermarkten vereisen een ASC-keurmerk voor duurzame kweekvis. Dit 

keurmerk heeft als doel de invloed van het kweken van vis op het milieu te verlagen. Het keurmerk 

stelt regels voor antibioticagebruik, visvoer en arbeidsomstandigheden voor het personeel. De 

criteria zijn opgesteld door het Wereld Natuur Fonds, viskwekers en wetenschappers in 

samenwerking met Initiatief Duurzame Handel. 

 

In het Algemeen Dagblad zegt de commercieel directeur van de Aquaculture Stewardship Council 

(ASC) dat zij de frustratie van de ondernemers begrijpt. Zij geeft aan dat het niet verkrijgen van het 

keurmerk niet komt doordat de onderneming niet voldoet, maar omdat er nog geen normen zijn 

voor meervalkwekers. De ASC is verwacht dat de meervalkwekers in Son pas eind 2018 een keurmerk 

krijgen.   

 

- Zijn Gedeputeerde Staten bekend met de problematiek die in het artikel van Algemeen 

Dagblad en Brabants Dagblad worden geschetst? 

- Zijn Gedeputeerde Staten het met D66 eens dat duurzame kweekvis in Brabant voor de 

consument bereikbaar moet zijn?  

- Welke mogelijkheden ziet het College om bij te dragen aan snellere totstandkoming van een 

keurmerk? 

- Heeft Gedeputeerde Staten in de afgelopen periode in haar gesprekken met partijen als de 

vakorganisaties, het Ministerie en marktpartijen zoals de retail, of anderen over dit 

onderwerp gesproken?  

o Zo niet, is Gedeputeerde Staten bereid een oproep richting de Staatsecretaris te 

doen over deze problematiek? En op welke termijn? 

o Zo niet, Is Gedeputeerde Staten bereid om gesprekken te organiseren over dit 

onderwerp? 

                                                           
1
 http://www.ad.nl/economie/duurzame-vis-van-brabantse-vispioniers-blijkt-onverkoopbaar~a45912ff/ 

2 Brabants Dagblad 20-7-2017; pagina 20 “Wél duurzaam, toch geen keurmerk” 



o Zo ja, wat hebben deze gesprekken Gedeputeerde Staten geleerd en wat gaat zij met 

deze lessen doen? 

- D66 is zeer onder de indruk van de werkzaamheden van Landbouw Innovatie Brabant (het 

LIB). Onderneemt Gedeputeerde Staten, via het LIB of anders, stappen om een ecosysteem 

te ontwikkelen waarin ondernemers als Brabant Fish zich als een vis in het water voelen? 

o Zo niet, waarom niet?  

 

Uw College streeft, met steun van D66, naar een duurzame agrofood sector. Eerder wezen wij u er al 

op dat D66 van mening is dat deze discussie vaak beperkt blijft tot de situatie van varkens, koeien en 

kippen in de Brabant. Wij zijn content dat u, op ons initiatief, daar inmiddels al konijnen aan toe 

heeft gevoegd. Middels deze vragen willen wij uw en onze focus nogmaals enigszins verbreden.   

 

Wij kijken uit naar uw antwoorden. 

 

Vrijzinnig gegroet, 

 

Namens de D66 fractie: 

Arend Meijer 

Tineke Klitsie 

Femke Dingemans 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Statenfractie D66 

De heer A. A. Meijer 

Mevrouw C.G.M. Klitsie 

Mevrouw F. M. Dingemans 

Postbus 90151 

5200 MC  ’s-Hertogenbosch 

Onderwerp 
Schriftelijke vraag over keurmerk voor Brabantse vispioniers 

 

 

 

Geachte heer Meijer, mevrouw Klitsie en mevrouw Dingemans, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

29 augustus 2017 

Ons kenmerk 

C2212425/4241202  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

P.L.A. (Paul) van Enckevort 

Telefoon 

(073) 681 21 36 

Email 

pvenckevort@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 24 juli 2017, ingekomen op 25 juli 2017, heeft u namens de D66 

fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1.  Zijn Gedeputeerde Staten bekend met de problematiek die in het artikel van 
Algemeen Dagblad en Brabants Dagblad worden geschetst? 
Antwoord: Ja, ook in bijvoorbeeld Een Vandaag (aflevering 177) en het 

Eindhovens Dagblad (19 juli jl) is hieraan aandacht besteed met viskweker Frank 

Foolen van Brabant Fish uit Son en Breugel. 

 

2.  Zijn Gedeputeerde Staten het met D66 eens dat duurzame kweekvis in 
Brabant voor de consument bereikbaar moet zijn? 
Antwoord: Ja, deze teelt draagt bij aan de economie en aan een duurzame 

agrarische sector waarbij tevens de druk op natuurlijke visstanden afneemt. 

 

3.  Welke mogelijkheden ziet het College om bij te dragen aan snellere 
totstandkoming van een keurmerk? 
Antwoord: Wij stimuleren de deelname van ondernemers aan keurmerken als het 

meerwaarde heeft voor verduurzaming van de agrofoodsector. Dit doen we 

onder meer door ondernemers die deelnemen aan een keurmerk een 

voorkeurspositie te geven zoals via de BZV (vergunningverlening veehouderijen), 

het GOB (gunning van pachtgronden) en subsidieverlening voor innovaties 

(POP3). In onze statenmededeling van 18 april 2017 is dit toegelicht en in de 

achterliggende studie is dit onderbouwd. Onze prioriteit ligt bij keurmerken 

(zoals Beter Leven, EKO en Millieukeur) die betrekking hebben op 

landbouwsectoren met een grote productiebasis in Brabant (veehouderij en 

plantaardige sectoren). 

 

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=61994
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De Nederlandse kweekvissector is heel erg klein en fluctueert enorm in omvang 

door de internationale concurrentie (buiten Europa). Zo had Nederland in 2013 

nog maar 37 viskwekers die ruim 6.500 ton kweekvis produceerden met een 

totale omzet van ruim 33,5 miljoen euro. Enkele jaren daarvoor waren er nog 

circa 120 viskwekers die samen circa 11.000 ton kweekvis produceerden. 

 

De laatste 2 decennia kenden periodes met veel belangstelling, optimisme en 

overheidssteun voor de binnenlandse viskweek. De resultaten vielen vaak tegen 

zoals met het project Zeeuwse Tong met een totale omvang van 15 mln 

waarvan 7,5 mln beschikbaar gesteld door het Rijk en recenter Kingfish Zeeland 

met 10 mln euro die moeilijk op gang komen (door internationale concurrentie). 

Een ander voorbeeld is een subsidie aan een Limburgse meervalkweker dat 

uiteindelijk leidde tot gerechtelijke uitspraak over oneerlijke concurrentie. Verder 

had staatssecretaris Bleker van min EL&I in 2011 al maatregelen aangekondigd 

om de viskweeksector te ondersteunen, waaronder aandacht voor de 

totstandkoming van een keurmerk van het Aquaculture Stewardship Council 

(ASC) voor in Nederland gekweekte meerval inclusief de Claresse (kruising van 

2 meervalsoorten) zoals bij Brabant Fish. Bij ASC lijkt men nog weinig 

belangstelling te hebben vanwege de kleine omvang van deze teelt en de hoge 

kosten voor het opzetten van een certificaat voor meerval (geschat op 4,5 – 7 

ton) waarvan bedrijven gebruik kunnen maken. Daarnaast speelt dat het ASC-

keurmerk slechts één van de factoren is die de afzet bepaalt. Internationale 

concurrentie op prijs lijkt de dominante factor. 

 

4. Heeft Gedeputeerde Staten in de afgelopen periode in haar gesprekken met 
partijen als de vakorganisaties, het Ministerie en marktpartijen zoals de retail, of 
anderen over dit onderwerp gesproken? 
Antwoord: Nee, in onze gesprekken met bovengenoemde partijen is niet 

specifiek over dit onderwerp gesproken. 

 

4.a. Zo niet, is Gedeputeerde Staten bereid een oproep richting de 
Staatsecretaris te doen over deze problematiek? En op welke termijn? 
Antwoord: Ja, wij zullen de komende periode in onze gesprekken met het 

ministerie van Economische Zaken aandacht vragen voor het opzetten van een 

ASC-certificering voor Claresse. Overigens leert de ervaring dat dit alleen 

succesvol van de grond kan komen als de sector de trekkende partij is. (zie 

antwoord vraag drie). 

 

4.b. Zo niet, Is Gedeputeerde Staten bereid om gesprekken te organiseren over 
dit onderwerp? 
Antwoord: Ja, maar de bal hiervoor ligt vooral bij deze sector zelf en er is 

waarschijnlijk veel meer nodig dan een keurmerk voor deze vistelers om de 

internationale concurrentie aan te kunnen. We hebben hierover contact gelegd 

met LIB (Landbouw Innovatie Brabant), zie ook antwoord vraag 5. 
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4.c. Zo ja, wat hebben deze gesprekken Gedeputeerde Staten geleerd en wat 
gaat zij met deze lessen doen? 
Antwoord: Nvt. 

 

5.  D66 is zeer onder de indruk van de werkzaamheden van Landbouw 
Innovatie Brabant (het LIB). Onderneemt Gedeputeerde Staten, via het LIB of 
anders, stappen om een ecosysteem te ontwikkelen waarin ondernemers als 
Brabant Fish zich als een vis in het water voelen? 
Antwoord: ja, mede naar aanleiding van deze statenvraag wordt in LIB-verband 

uitgezocht of we nog iets voor deze sector kunnen betekenen in relatie tot 

afzetbevordering. Daarvoor is al contact gezocht met Brabant Fish. Als daaruit 

blijkt dat steun zinvol is, zijn we gaarne bereid om hiermee onze focus enigszins 

te verbreden naar andere sectoren zoals u aan het eind van uw brief aan ons 

vraagt. Overigens zoeken ook andere nichespelers in de agrofoodsector naar 

manieren om hun duurzame verhaal onder de aandacht van retail, horeca en 

consumenten te brengen. Er liggen mogelijk kansen om van elkaar te leren, 

waarbij LIB een faciliteren rol kan spelen 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger 
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