Notulen vergadering SEABOB FMP werkgroep
Datum
Tijd
Plaats
Aanwezig

Afwezig

SWG 2017/

: 8 maart 2017
: 09.30 – 11.30 v.m
: vergaderzaal ODVIS
: LVV: M.Wirjodirjo (MW), R.Soekhradj(RS)
HPS: S.Singh ( SS), J.Jagroop ( JJ)
SAIL NV: F. Hijmans (FH)
Namona: P.Sewdien(PS)
Artisinale visserij: Steven Jones (SJ)
: J. van Genderen (JG) / M.Hiwat ( MH) / M.Yspol (MY)

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. De Voorzitter
geeft aan dat de vergadering van 15 februari 2017 samengevoegd wordt met de
vergadering van 8 maart 2017.
2. Mededelingen:
 MW geeft aan dat het R & D plan alsook de notulen niet verstuurd zijn geworden
vanwege overmacht.
 MW vraagt aan de vertegenwoordigers van HPS als de heer R. Lieveld President
Commisaris bij HPS is en of is geweest en als het zo is dat HPS een ijsmachine aan
Visserij Centrum Commewijne (VCC) zou hebben geschonken. Zij zou dit
vernomen hebben van het veld. SS en JJ van HPS ontkennen dit ten stelligste en
geven aan dat geen van de beweringen op waarheid berust. Verder gaven zij te
kennen dat zij slechts gebruik maken van de expertise van dhr. Lieveld en dat naar
hun mening zij niet verkeerds hebben gedaan.
 MW geeft na een korte onderbreking aan dat haar is medegedeeld door de leiding
van het Ministerie van LVV, dat de verdeling van de vergunningen voor de seabob
vangst per ingaande is herzien. De verdeling der vergunningen ziet er als volgt uit:
Heiploeg (10), SAIL (7) en Namoona ( 5). SS en JJ van HPS gaven aan het niet
eens te zijn met deze verandering en het aan de leiding zal worden gerapporteerd,
ook de SAIL bij monde van FH geeft aan het aan de leiding van de SAIL te zullen
voorleggen.
3. Behandeling Notulen
De notulen zullen bij de volgende vergadering behandeld worden.
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4. Stand van zaken: HCR/CPUE, R&D plan.
HCR/CPUE:
RS geeft aan dat de HCR/CPUE vanaf december 2016 een lichte daling vertoont voor
februari 2017 is de HCR/CPU 1932. RS geeft verder aan dat er geen melding van
Sargassum is binnengekomen. Zowel FH als JJ gaven te kennen dat de vloot niet voor
100% uitvaart.
R&D plan:
Deze zal behandeld worden bij de eerst volgende vergadering.
5. W.t.t.k. en rondvraag
Vanwege het feit dat de voorzitter dringend de vergadering moest verlaten is de leiding
overgedragen aan RS
6. Sluiting
De vergadering wordt gesloten door voorzitter om 11.30 v.m.

Paramaribo,
De voorzitter
Mr. M. P. Wirjodirjo

De notulist
Dhr.F.Hijmans
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