Notulen vergadering SEABOB FMP werkgroep
Datum
Tijd
Plaats
Aanwezig

Afwezig

SWG 2016/005

: 21 april 2016
: 14.20 – 16:03 uur
: vergaderzaal ODVIS
: LVV: M.Wirjodirjo (MW) R.Soekhradj(RS), M.Yspol (MY)
J. v Genderen (JvG)
HPS: S.Singh ( SS) J.Jagroop ( JJ)
SAIL NV: F. Hijmans (FH) en H. Tawjoeram (HT)
WWF: M. Hiwat (MH)
: Artisinale visserij: Mark Lall (ML) en T. Willems (uitlandig) (TW)

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Mededelingen
Behandeling notulen
Stand van zaken: HCR/CPUE, R&D plan.
W.t.t.k en rondvraag.
Sluiting.

1. Opening:
De Voorzitter( MW) verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering.

2. Mededelingen.
 De voorzitter ( MW) geeft aan dat Thomas Willems uitlandig is en dat van Tomas
Kerkhove er geen bericht van verhindering is ontvangen.
 De brief inzake het kenbaar maken van bezwaar tegen een voorgenomen uitbreiding
van de sea bob vloot zal alsnog door de werkgroep worden verstuurd naar ODVIS. RS
geeft aan dat er kleine correcties moeten worden doorgevoerd welke staande de
vergadering gelijk is gebeurd.
 MH deelt de vergadering mede dat Australië claimt het eerste Tropische land te zijn
welke MSC gecertificeerd is geworden, dat in tegenstelling tot ons in Suriname
bekend is. MH zegt toe de link op te sturen waar het staat vermeld.
 Het concept schrijven van de werkgroep wordt goedgekeurd en MW zal het verder
afhandelen.

3. Behandeling Notulen
De behandeling van de notulen zullen bij de eerst volgende vergadering plaats vinden.

4. Stand van zaken: HCR/CPUE en R&D plan.
 HCR/CPUE:
RS geeft aan dat de HCR over de maand maart boven de target van 1.65 is gestegen
enwel naar 1.67 hetgeen in de afgelopen periode niet het geval was. RS verwacht dat
zeker voor april 2016 de target van 1.65 gehaald zal worden.

MW informeert als alle trawlers zijn ingezet. JJ zegt dat bij Heiploeg Suriname er met
tien boten gewerkt wordt bij de SAIL geeft FH aan dat het er negen zijn maar dat ze
niet hun normale aantal trips uitvoeren.
MH vraagt naar nadere informatie over de afgelopen MSC audit, waarop SS aangeeft
dat wij nog binnen de periode zitten waarbinnen de mogelijkheid bestaat dat er
commentaar geleverd kan worden. MW verwacht dat het finale rapport in agustus
2016 uitgebracht zal worden.
 R&D plan:
RS heeft een gesprek met Chantal Landbrug gepland om de verwerking van de data te
bespreken.
MY geeft aan dat het observers program voorlopig stil ligt, vanwege een chronisch
tekort aan personeel hiervoor. Op de vraag van MW als ze niet aangetrokken kunnen
worden geeft MY aan dat er geen middelen daarvoor zijn. RS geeft aan dat het sinds
2008 niet gelukt is om observers aan te trekken. Het voorstel om observers door de
industrie via LVV te laten vergoeden schijnt niet te zullen lukken. MH zal bekijken
om part time observers aan te trekken middels een WWF project te betalen tot
december 2016. MW zal deze kwestie met ODVIS bespreken. MY geeft aan dat er op
jaarbasis een planning gemaakt dient te worden inzake de te ondernemen trips.
MY geeft te kennen dat het noodzakelijk is dat er maandelijks een rapportage van de
kustwacht ontvangen wordt.
MH deelt mee dat vanwege juridische issues het nog niet gelukt is met het de foto’s
(drawings) t.b.v. de IDsheets voor o.a de haaisoorten, maar dat het nu wachten is op
een offerte welke binnen moet komen. De voortgang zal dan afhangen van de hoogte
van het geoffereerde bedrag.
MY geeft aan dat er in de maand mei trips gepland zijn in het kader van de BRD
project.
Voor wat het uittesten van de lighter otter doors betreft zou het bekeken worden dit
via het REYBAC project te doen op voorstel van Thomas Willems. Bij navraag bleek
echter dat het in 2016 niet meer mogelijk zal zijn en dat het bekeken zal worden als
het in 2017 mogelijk zal zijn. Het kontakt tussen SAIL en de consultant inzake de
otter doors in ongoing.

5. W.T.T.K en rondvraag.
- MY stelt voor dat dat dhr. Roy wederom belast zal worden met het updaten van de
website.
- MW geeft aan dat er een aanvang gemaakt moet worden met het herschrijven van de
Seabob FMP en tezijnertijd zal de HCR/CPUE aangepast worden in samenwerking
met Nautilus.
- MH deelt mede dat de Fish hackaton wederom plaatsvindt op 22 april te Oesewa
Utono aan de Prinsessestraat en dat een ieder uitgenodigd is vanaf 6 uur in de
middag. RS vraagt wat het moet worden. MH geeft aan dat r een internationale
hackaton is en dat Suriname voor de eerste keer deelneemt. De hackaton heeft
betrekking op het oplossen van gerelateerde visserij vraagstukken zoals VMS, Lost
gear en Laws and regulation.
- MH deelt ook mede dat Karin Bilo vertrokken is van WWF. Zij fungeerde als enige
marine officer daar.
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6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16: 03. De eerstvolgende vergadering vindt plaats
op donderdag 19 mei 2016.

Paramaribo,
De voorzitter
Mr. M. P. Wirjodirjo

De notulist
Dhr.F.Hijmans
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