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Onderwerp; Kennisonline: UW kennisvraag

Van:|||||[[|^^|.Smjnlnvji! [Qiai!toJ|||||||||||||^^
Verzonden: dinsdag 1 december 2009 8:43 
Aan: Helpdesk Duurzame Landbouw 
Onderwerp: Kennisonline: UW kennisvraag

Geachte heer'mevrouw J

Hiermee bevestigen wij de onlangst van uw aamTaagformulier aan het loket Verduurzaming, productie en 
transitie. Hartehjk bedankt voor uw interesse. U zult zo spoedig mogelijk benaderd worden door een van 
onze medewerkers.

Hieronder staan de gegevens weergegeven zoals u deze heeft ingevoerd op het aanvraagfonnuher. 

Kennis\Taag:
Op mijn verzoek heeft LEI ism DvIARES een kort onderzoek veivicht naar de oorzaken van de 
achteruitgang van de viskweek in Nederland. Bij dit onderzoek zijn aanvullende ^Tagen gerezen. Deze 
betreffen de inventarisatie en onderbouwing van een aantal mogehjke beleidsopties. Mijn kennisvraag is 
daaiom als volgt: welke beleidsmatige keuzes zijn relevant voor LN\'' m relatie tot viskweek in Nederland? 
Kaderstellend hierbij zijn de Emopese strategie voor de duurzame ontwikkeling van de aquacultuiu-, het 
kabinetsbeleid van een terugtredende overheid, en de resultaten van de reeds gemaakte analyse naar de 
oorzaken van de achteruiitgang van de viskweek.
Gewenste producten:

advies

Kennis\Taagt>TJe:
Kortlopend
Voorkeur voor onderzoeker/onderzoeksinstituut;
LEI INL4EES ||||jjj|m|||^

Gewenste opleverdatum:
2009-12-11

Lvv gegevens: 

Naam:
_ . ^ Duectie Agroketens enOrganisatie:,,. ^® Visserij
E-mail:
Telefoon:

®ininluv.nl

Met vriendelijke groet,
Helpdesk Verduurzaming, productie en transitie
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<Onderwerp: Kennisonline: UW kennisvraag

BUB ffiminlnv.nl [niajltoJ^BHiMQiîOlQïJ]]]
Verzonden: donderdag 27 augustus 2009 14:56 
Aan: Helpdesk Duurzame Landbouw 
Onderwerp: Kennisonline: UW kennisvraag

Geachte heer/mevïouwl

Hiermee bevestigen wij de ontv^angst van uw aanwaagfonnulier aan het loket Verdiiurzaming, productie en 
transitie. Hartelijk bedaiüct voor uw interesse. U zult zo spoedig mogelijk benaderd worden door een van 
onze medewerkers.

Hieronder staan de gegevens weergegeven zoals u deze heeft ingevoerd op het aanvraagfoimuher. 

Kennisvraag:
In 2010 is voorzien dat de subsidieregeling "productieve investeringen in de aquaculmur" opnieuw zal 
worden opengesteld. Deze regeling heeft het karakter van een investeringssubsidie, bijvoorbeeld voor de 
bouw of modernisatie van een viskwekerij. In 2008 was er veel belangstellmg voor de regeling. Echter, 
daarna is het economisch tij gekeerd. Er zijn huniddels veel bedrijven gestopt. Voordat opnieuw geld in 
deze sector wordt geïnvesteerd door de overheid is het van belang om antwoord te krijgen op de volgerrde 
vragen; . Wat zijn de oorzaken van de temggang van het aantal vrskweekbedrijven c.q. de omvang van de 
sector? . Kan subsidiering bijdragen tot een herstel van de sector? . Zo ja, op welke wijze kan LN\'’' het best 
de beschikbare financiële middelen aanwenden?
Gewenste producten: Uw gegevens:

advies

Kennisvraagtype:
Kortlopend
Voorkeur voor onderzoeker/onderzoeksinstituut:

contactpersonen mH^Hjjjjjjjjjjj[|| en[|||U||||H||||
onderzoek naar de dumzaamlieidsmaatlat aquacultuiu.
Gewenste opleverdatura:
2009-11-01

Naam:
Organisatie: directie visserij/AKV
E-mail: jH|j|||P';^rrinlnv.nl
Telefoon: 070|

I. De vraag sluit aarr bij een lopend LEI

Met vriendehjke groet.
Helpdesk Verdiuuzaming, productie en transitie
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