Provinciale Staten
Vragen van het statenlid J.A. Rottier (SGP) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2020 nummer 101.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Oesterkweek op tafels:

statenstukken

1.

20028376

Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 8 september 2020
Wat is de visie op de toekomstige balans tussen visserij, schelpdierkweek,
recreatie en natuur in de Oosterschelde ?

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

De Oosterscheldevisie 2019 - 2024 die
wij op 18 april 2019 ter kennisneming
aan Provinciale Staten gezonden hebben, vormt het integrale beleidsdocument waarin de balans tussen de verschillende functies in de Oosterschelde
wordt beschreven. Deze visie is tot
stand gekomen in nauw overleg met een
groot aantal actoren die bij de ontwikkelingen rond de Oosterschelde zijn betrokken. De Oosterscheldevisie heeft
geen wettelijke status maar zullen wij
gebruiken voor het op te stellen Omgevingsplan. Het Natura 2000 Beheerplan
Deltawateren 2016 - 2022 vormt het juridische kader ten aanzien van de ecologische aspecten van schelpdierkweek.

2.

Hoe wordt er gekeken naar multifunctioneel gebruik van kweekpercelen en gebieden ? Zoals bijvoorbeeld
gebruik van MZI-locaties voor hangcultuur ?

2.

Bij off-bottom oesterkweek is momenteel
geen sprake van dubbelgebruik van percelen. Dit ligt kweek-technisch ook niet
voor de hand. De mogelijkheden om een
MZI-locatie voor mosselhangcultuur te
benutten worden momenteel in kaart gebracht. Met de ministeries van I&W en
LNV vindt afstemming plaats over de
(on)mogelijkheden van meervoudig gebruik van (enkele) MZI-locaties, waarbij
rekening wordt gehouden met de belangen van de gebruikers. Deze afstemming heeft betrekking op veiligheid op
het water (Waterwet), visserijbelangen
(Visserijwet) en natuurbelangen (Wet
natuurbescherming).

3.

Wanneer zijn de resultaten van het
onderzoek bekend en welke partijen
doen daaraan mee ten aanzien van
die proeflocaties op de natuur ?

3.

Het project oesterkweek op tafels kent
een looptijd tot 2024. Daarna zullen de
definitieve resultaten van het onderzoek
bekend zijn. Jaarlijks wordt een tussenrapportage opgesteld. Aan de hand van
de monitoringsgegevens zal bezien worden of continuering en eventueel uitbreiding van de kweek op tafels mogelijk en
wenselijk is. Overigens heeft gedeputeerde De Bat tijdens de opening van
het oesterseizoen, op 17 september
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jongstleden, aangekondigd het initiatief
te nemen om te komen tot een Oesterconvenant. Doel daarvan is lange-termijn afspraken te maken tussen bedrijfsleven, ngo’s en overheden over de ontwikkeling van de oestercultuur.

4.

In welke vorm is de provincie actief
betrokken bij dit plan ?

4.

De provincie is mede-opsteller van het
Plan van Aanpak Oesterproblematiek
(samen met de Nederlandse Oestervereniging en het ministerie LNV). In dit
PvA wordt de off-bottom kweek van oesters als één van de mogelijkheden gezien om predatie door de oesterboorder
te voorkomen.

5.

In hoeverre is het off-bottom systeem
juist positief voor de natuur, omdat
daardoor bij zandsuppleties –die nodig zijn om de zandbanken in de
Oosterschelde in tact te houden/te
brengen- minder schade ontstaat aan
de oesterteelt ?

5.

Met name de afstand van de zandsuppleties tot de kweekpercelen voor
schelpdieren vormt een belangrijk criterium voor mogelijke schade. In 2013 zijn
zandsuppleties uitgevoerd bij de Oesterdam, in de nabijheid van de oesterpercelen die in het oostelijk deel van de
Oosterschelde gesitueerd zijn. Dat heeft
niet geleid tot schade op de percelen.
De meest recente zandsuppleties hebben plaatsgevonden op de Roggeplaat,
in het westelijk deel van de Oosterschelde (2019). De Roggeplaat is dermate ver verwijderd van de oesterpercelen dat dit niet tot schade heeft geleid.
Over de mogelijke effecten van zandsuppleties op ‘tafeloesters’ zijn ons geen
gegevens bekend.
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