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Bijlage(n) 

1  

Geachte Voorzitter, 

 

Tijdens het Algemeen Overleg Visserij van 28 maart jl. heb ik de Tweede Kamer 

toegezegd per brief een overzicht te geven van de onderzoeken en publicaties 

aangaande de pulskorinnovatie. Deze vindt u in de bijlage. 

 

De rapportages vanaf 2000 zijn in dit overzicht opgenomen. Overigens vond ook 

de jaren hiervoor onderzoek plaats naar de pulskor, maar deze zijn buiten 

beschouwing gelaten. Dit overzicht toont literatuuronderzoek en onderzoek 

waaraan pulsvaartuigen hebben deelgenomen. Hiernaast hebben diverse 

pulsvaartuigen sinds de uitgifte van de toestemmingen deelgenomen aan 

onderzoek niet specifiek gericht op pulsinnovatie, maar in het kader van 

bijvoorbeeld doorlopende monitoring. 

 

De Europese verplichting om onderzoek uit te voeren, geldt niet voor de eerste 

groep van 22 pulstoestemmingen, verleend van 2007 tot 2010. Deze 

toestemmingen zijn immers gebaseerd op de algemene regel dat 5% van de 

boomkorvloot met puls mag vissen. Voor de tweede groep van 20 

pulstoestemmingen, verleend in de loop van 2011 en 2012, geldt de voorwaarde 

om deel te nemen aan onderzoek. Ook de laatste groep van 42 

pulstoestemmingen, die zijn verstrekt in 2014 in het kader van het brede 

proefproject dat zich richt op het faciliteren van de invoering van de aanlandplicht, 

is verplicht mee te werken aan onderzoek. Het belang dat het benodigde 

onderzoek op een zo breed mogelijke basis kan berusten, heeft daarbij altijd 

centraal gestaan. Tegen die achtergrond heb ik bovendien de voorwaarde om mee 

te werken aan onderzoek - via een nationale verplichting - uitgebreid tot de eerste 

groep van 22 pulstoestemmingen. 
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De adviezen van de internationale instellingen ICES en STECF en de regionale 

adviesraad NSAC aangaande pulsonderzoek kunt u ook terug vinden in het 

overzicht. Dit vanwege de betrokkenheid en de belangrijke rol van deze adviezen 

in de opzet van de verschillende onderzoeken en het meerjarig onderzoek.  

 

 

 

 

 

Carola Schouten 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 


