Notulen vergadering SEABOB FMP werkgroep
Datum
Tijd
Plaats
Aanwezig

Afwezig

SWG 2017/

: 31 mei 2017
: 10:00 – 12:00 uur
: vergaderzaal ODLOAV
: LVV: M.Wirjodirjo (MW), R.Soekhradj(RS), J. v. Genderen (JvG)
HPS: S.Singh ( SS), J.Jagroop ( JJ)
SAIL NV: F. Hijmans (FH)
Namona: P.Sewdien(PS) K. Sewdien (KS)
Artisinale visserij: Steven Jones (SJ)
: WWF: M. Hiwat (MH) , SAIL: H. Tawjoeram (HT) en D.Sewlal(DS) met
bericht
LVV: D.Budhoo en M. Yspol (MY)

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

Opening
Mededelingen
Behandeling notulen
Stand van zaken: Schrijven HPS 30 maart 2017, 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
 MW zegt dat MY afwezig is vanwege oogvirus
 FH zegt dat HT en RS wegens werk druk afwezig zijn.
 PS stelt zijn zoon Kishan voor en vraagt of zijn plaats ingenomen kan worden door zijn
zoon bij de eerstvolgende SWG beschikking. MW vraagt aan PS om een brief te richten
naar de Minister met zijn verzoek. MW heet Kishan welkom bij de vergadering.
3. Behandeling notulen
MW zegt dat de achterstallige notulen op de eerstvolgende vergadering behandeld zullen
worden.
4. Stand van zaken: Schrijven HPS 30 Maart 2017
 MW zegt dat de Minister in november 2016 aan haar en RS gevraagd heeft het één en
ander toe te lichten met betrekking tot de Seabob vergunningen en de HCR/CPUE.
RS gaf uitleg over de HCR/CPUE van de afgelopen jaren en MW gaf uitleg inzake de
Seabob vergunningen. MW zegt dat zij en RS advies hebben uitgebracht echter heeft de
Minister anders beslist.
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SS zegt dat dit niet correct is en benadrukt dat één van de taakstellingen van de SWG is
om na te gaan of het Ministerie van LVV een open en transparant beleid en beheer
uitvoert. SS zegt dat de leiding van HPS zeer teleurgesteld is hoe zij als bedrijf behandeld
wordt door het Ministerie van LVV. Hoewel HPS verschillende brieven gericht heeft
naar verschillende afdelingen binnen het Ministerie om hun bezorgdheid te uiten omtrent
de verdeling van vergunningen is er nooit hierop gereageerd.
SS zegt dat de Minister het laatste woord heeft echter is het wel jammer dat de SWG niet
gehoord is alvorens er een beslissing is genomen. De vraag wordt gesteld of het wel zin
heeft dat de SWG bestaat.

Paramaribo,
De voorzitter
Mr. M. P. Wirjodirjo

De notulist
S.Singh
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