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Geachte voorzitter,
Met deze brief willen wij uw Staten nader informeren over het afgeronde onderzoek naar de effecten van
het handmatig snijden van zeegroenten en rapen van schelpdieren in de Zeeuwse Delta. Ook willen we u
op de hoogte stellen van het daaropvolgende proces waarin wij deze uitkomsten zullen delen met de
belanghebbenden en relevante sectoren.
De beleidsnota natuurwetgeving (§ 2.7 Zeegroenten snijden en schelpdieren rapen) vormt de basis van
dit traject om te komen tot nader beleid op het gebied van zeegroenten snijden en schelpdieren rapen:
"Afgelopen jaren is gebleken dat er een groeiende behoefte bestaat om recreatief of bedrijfsmatig
zeegroenten te snijden en schelpdieren te rapen. Gelet op deze behoefte en het uiteen lopen van
bestaand beleid zal de Provincie aanvullend beleid formuleren voor het recreatief snijden van
zeegroenten en het recreatief rapen van schelpdieren. Doel is om te onderzoeken wat de effecten zijn
van het snijden/rapen, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kan de provincie besluiten dat in
bepaalde deelgebieden vergunningsvrij geraapt en gesneden kan worden. Dat kan pas nadat een
toetsing van de mogelijke ecologische effecten heeft plaatsgevonden."
Bureau Waardenburg heeft de opdracht gekregen om de twee activiteiten, het handmatig zeegroenten
snijden en het handmatig rapen van schelpdieren, in de breedst mogelijke zin zowel recreatief als
beroepsmatig te toetsen aan de Wet natuurbescherming. Bureau Waardenburg heeft haar opdracht
inmiddels afgerond en een passende beoordeling (PB) opgeleverd waarin de effecten van deze
activiteiten op de N2000-instandhoudingsdoelstellingen staan beschreven. De uitkomsten zijn per gebied
en per activiteit verschillend, waardoor het beleidsvoornemen om extra ruimte te bieden voor deze
activiteiten niet zondermeer kan worden doorgevoerd. Voor het snijden van zeegroenten biedt de PB
ruimte voor een andere invulling van het vergunningenstelsel, terwijl er voor het rapen van schelpdieren
vanuit natuuroverwegingen eerder een beperking aan de orde is. Ook is in de studie geconstateerd dat
het handmatig winnen van zeepieren de nodige effecten met zich mee brengt en dit inzicht wellicht om
aanvullend beleid vraagt. De PB is te raadplegen via
https://www.wing.nl/pb_zeegroenten_schelpdieren_prov_zeeland

k

De bevindingen in de PB zijn aldus van invloed op de eerdere beleidsvoornemens en mogelijk ook het
huidig gebruik. Wij willen dan ook zorgvuldig omgaan met de manier waarop aan de resultaten invulling
wordt gegeven en de wijze waarop de boodschap uit de PB wordt gebracht. Daarom heeft de provincie
bureau Wing gevraagd voor ondersteuning en begeleiding van het vervolgproces. Dit is er op gericht om
gezamenlijk met de omgeving en belanghebbenden, op basis van de nieuwe informatie, tot maatregelen
en afspraken te komen. De komende tijd zal de opzet met -groepen van- stakeholders besproken worden
en gevraagd worden of zij daarin willen participeren.
Hoewel het uitwerken en het juridisch in beleidsregels vastleggen van het snijden van zeegroenten en
rapen van schelpdieren een bevoegdheid van GS is hechten wij er aan u hier middels deze brief over te
informeren.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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