Aanlandplicht: wat zijn de kansen?
Ondernemersgesprek Platform Innofish
13 september 2014
Biedt de aanlandplicht kansen voor ondernemers in de visketen?
Dat is het centrale thema van het ondernemersgesprek van Platform Innofish op zaterdag 13
september in het Van der Valk hotel A4 Schiphol. Visserijondernemers uit de aanvoer uit alle
havens zijn van harte welkom!
Programma
Kansen van de aanlandplicht: waar hebben we het dan over? Kansen op zee, door zo te vissen
dat je zo min mogelijk discards vangt. En kansen aan de wal, door nieuwe afzetmarkten te
creëren en ‘nutteloze’ discards zoveel mogelijk tot meerwaarde brengen. Wat hebben
visserijondernemers nodig om de kansen te kunnen grijpen? En wat voor consequenties heeft dat
voor de technische maatregelen?
In een aantal discussie-, informatie- en vragenrondes gaan we samen met visserijondernemers,
vertegenwoordigers van Ministerie van EZ en IMARES op zoek naar antwoord op deze vragen.
Daarbij putten we ondermeer uit alle informatie over de aanlandplicht die Platform Innofish de
afgelopen maanden verzameld heeft. Kennis die we graag met alle visserijondernemers delen en
een goede basis vormt om samen in gesprek te gaan over de mogelijke kansen van de
aanlandplicht. Maarten Mens is de gespreksleider van het ondernemersgesprek.
Praktische informatie
Datum: zaterdag 13 september 2014 van 9.30 tot 12 uur.
Inloop met koffie/thee vanaf 9 uur. Start programma om 9.30 uur.
Na afloop lunchen we gezamenlijk voor wie dat wil.
Locatie: Van der Valk hotel Schiphol, Rijksweg A4 Nr. 3, 2132 MA Hoofddorp
Aanmelden
Meld je aan via info@platforminnofish.nl of 06 48 98 14 53 (Joop Ehrhardt).
www.platforminnofish.nl

Platform Innofish is een netwerk van en voor innovatieve ondernemers uit aanvoer en
handel. Platform Innofish richt zich op innovatie en verduurzaming van de visketen rondom de
aanlandplicht.
We zijn er voor alle ondernemers in de visketen die openstaan voor innovatie en
vernieuwing.
We zijn onafhankelijk en bepalen zelf de agenda.
We zoeken naar concrete en innovatieve oplossingen voor de aanlandplicht die
economisch en ecologisch goed inpasbaar zijn.
We verzamelen kennis en wisselen die uit; je kunt bij ons kennis komen halen over
verschillende aspecten van de aanlandplicht.
We zijn geïnteresseerd in jouw mening en ideeën over de aanlandplicht.

Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij

