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Geachte dames en heren,
Bij de aanmelding voor deze bijeenkomst hebben wij de deelnemers een aantal vragen
gesteld over innovatie. Zo vroegen we om innovaties te noemen in de visserijsector of
de waterrecreatie en toerisme in de afgelopen jaren. Voor de visserij worden dan vooral
genoemd de pulssvisserij, flyshoot en twinrig, maar ook de op land gekweekte vis als
belangrijkste innovaties. In de watersport worden zaken genoemd als de recreatieve
vaarroutes en bypasses bij sluizen en bruggen en bij het toerisme springt het meest in
het oog dat meerdere mensen aangeven de apps voor wandel‐ en fietsroutes innovatief
te vinden.
Het is opvallend dat het lijstje gerealiseerde innovaties in de ogen van de deelnemers
beperkt is. Komt dit door onwetendheid of simpelweg dat gerealiseerde innovaties nu
gewoon dagelijkse praktijk zijn, en daarmee moeilijk als innovaties zijn te
onderscheiden? Opvallend is verder dat er geen zaken genoemd worden waarbij zowel
de visserijsector als de waterrecreatie en toerisme tegelijk betrokken zijn. Het zijn
verschillende sectoren en we vinden het blijkbaar moeilijk om dwars door de bestaande
sectorstructuur te denken over innovatie. Voor ons als gemeente Goedereede is dit een
bevestiging van de reden waarom wij samen met een aantal partners het belangrijk
vonden om een netwerk als het Delta Netwerk te starten. Om juist over de sectoren
heen met elkaar van gedachten te wisselen over innovatie, over duurzame innovatie.
We zien deze bijeenkomst dan ook als een investering in de toekomst van ons eiland.
Dames en heren, mijn naam is Bert Tuk ik ben wethouder economische zaken in de
gemeente Goedereede en ik heet u van harte welkom bij de eerste bijeenkomst van Het
Delta Netwerk.
Deze eerste bijeenkomst staat in het teken van duurzame innovatie in, en mét de
visserijsector en wat mij betreft krijgt deze netwerkbijeenkomst een structureel
karakter, waarbij innovatie en samenwerking over de sectoren heen de rode draad
vormen. Ons eiland staat aan het begin van een wervelende periode, met veel
uitdagingen, nog los van de bestuurlijke uitdagingen om tot een goed geoliede nieuwe
gemeentelijke organisatie te komen...
In het genoemde onderzoekje vroegen wij ook welke belangrijke innovaties ontbreken
op dit moment. Antwoorden variëren dan van toegankelijkheid van de visserijsector
voor de consument tot het wel of niet ondernemen van grootschalige
promotiecampagnes.
Vooral het openstellen van de visserij voor toeristen en consumenten wordt veel
genoemd. Daar ligt niet alleen een taak voor de visserij, maar juist in de samenwerking
met het toerisme en de waterrecreatie sector. Uiteraard spelen wij daar als overheid

ook een belangrijke rol in, een rol die wij ook in de nieuwe gemeente Goeree‐
Overflakkee uiteraard zullen oppakken.
Gevraagd naar de ideale samenwerking tussen de waterrecreatie/toerismesector met
de visserijsector draait het bij velen om behoefte aan meer informatie. Wat gebeurt er
allemaal, waar kan bij aangehaakt worden, hoe bundelen we onze gezamenlijke
belangen bijvoorbeeld ten aanzien van de vaarwegen? Daarbij zijn ook de vele culinaire
mogelijkheden genoemd waarin de samenwerking mogelijk is. Denk bijvoorbeeld ook
aan traceerbaarheid van je gebakken tongetjes vanaf schip tot restaurant. Hopelijk
komen er uit de gesprekken vandaag voldoende ideeën voort om daadwerkelijk aan de
slag te gaan met duurzame innovatie door de visserijsector in relatie tot de
waterrecreatie en het toerisme.
Vanmiddag zal een aantal van de genoemde aspecten aan de orde komen. U zult
merken dat samenwerking daarbij het sleutelwoord is. Namens de gemeente
Goedereede, het Innovatieplatform Kop van Goeree, hoofdsponsor Rabobank, het
natuur‐ en recreatieschap de Grevelingen, de provincie Zuid‐Holland en de Kamer van
Koophandel wens ik u een plezierige en onderhoudende bijeenkomst van Het Delta
Netwerk.

