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Corona compensatie voor
viskwekerijen…
Door Jan-Willem Henfling en Jelle Busscher

Het jaar 2020 zal ons nog lang heugen. Althans als we dit coronajaar overleven.
Zelfs de Europese aquacultuur en visserijsubsidies worden nu ingezet om het
virus te bestrijden. De RVO website, waar de Europese en LNV subsidies staan
te lonken, werd aangepast. Enkele innovatie-subsidies werden weggestreept
om de corona-compensatie te financieren.

W

ij citeren die site:
Door het coronavirus is de markt
voor Nederlandse aquacultuurproducten voor een groot deel
weggevallen. Met deze subsidie
wil de overheid de economische
gevolgen kleiner maken. De
subsidie heet officieel Subsidie
tijdelijke vermindering van
productie of verkoop van aquacultuurdieren door COVID-19.
Tegen de tijd dat dit nummer
van Aquacultuur uitkomt is
de termijn van indienen van
een aanvraag voorbij. Waarom
dan toch nog deze reflectie?
Anderhalf miljoen Euro innovatiesubsidie werd vervangen voor
een subsidie om bedrijven met
verminderde omzet te helpen
overleven: 75% daarvan is Europees geld en 25% Nederlands.
Royaal? Een bedrag gelijk aan
maximaal 5% van de jaaromzet

Innovatie in de Nederlandse aquacultuur: bouw van een lage
druk RAS met druppel biofilter in een enkele pompstap.
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De onderhoudsvriendelijke en
energiezuinige lage druk RAS
op zijn plaats.

van 2019 is beschikbaar voor
een bedrijf als de omzet 2020
zeer aanzienlijk is afgenomen.
Op de eerste plaats vragen wij
ons af in hoeverre een bescheiden subsidie als deze effectief kan zijn om een bedrijf in
moeilijkheden daadwerkelijk te
helpen overleven. Bij een aantal
kwekers viel tijdens de sluiting
van de horeca tot wel 80% van
de vraag en omzet weg. Je praat
dan al snel over vele miljoenen
misgelopen omzet binnen de
Nederlandse sector. Is het wijs,
of ambtelijke gemakzucht om
innovatie dit jaar maar meteen
weg te doen? Het vaststellen
van verminderde omzet is in
ieder geval stukken makkelijker dan een innovatieve aanvraag beoordelen.
Corona gaat voorbij, maar zou het niet prachtig
zijn als we na deze periode bedrijven hebben die
de vrije tijd van werknemers hebben benut om
creatieve ideeën te toetsen, de CO2 voetafdruk
te verminderen, duurzamer te produceren en
technisch te innoveren?
Daarnaast is serieuze inkomensondersteuning voor ondernemers en werknemers in dit
moeilijke jaar net zo redelijk als de KLM met
miljarden steunen. Bovendien, is tijdelijke inkomensondersteuning aan bedrijven, bezien
vanuit de overheid, grotendeels een vestzak
broekzak operatie. Immers, werknemers die
naar huis worden gestuurd ontvangen werkloosheidsuitkeringen zonder daarvoor voor-
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lopig iets terug te hoeven of kunnen doen. En
dan hebben we het nog niet eens over de spanningen in gezinnen als gevolg van werkloosheid
en onzekerheid.
Mijn dringende advies aan onze overheid: natuurlijk ondersteun je kansrijke bedrijven in
een kansrijke en toekomstgerichte bedrijfstak
als de aquacultuur. Daarnaast, of daarbovenop
stimuleer de inventiviteit en creativiteit van
ondernemers door het handhaven van reeds
gebudgetteerde subsidies. Zorg er dan bij al die
interventies wel voor dat ze passen bij de schaal
van de meerderheid van de Nederlandse visteeltbedrijven. Passend betekent: bescheiden
qua omvang van het subsidiebedrag per bedrijf
en bescheiden wat betreft de eisen aan de aan
te leveren dossiers.

