
Vragen ingevolge artikel 44 Reglement van Orde aan het College van Gedeputeerde Staten 
door het Statenlid J.A. Rottier van de SGP-Statenfractie. 

Datum: 2 februari 2022

Onderwerp: Garnalenvisserij in de Westerschelde 

Toelichting: 
Op 25 januari 2022 verscheen op PZC.nl een artikel met als titel ‘Natuurmonumenten wil 
duidelijkheid over vergunningen garnalenvisserij’. Natuurmonumenten wil dat de garnalenvisserij in 
de Westerschelde wordt teruggedrongen. Volgens de organisatie brengen de vissers significante 
schade aan de zeebodem aan. Op 16 februari 2017 heeft de staatssecretaris een vergunning verleend 
aan garnalenvissers om in de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2022 in Natura 2000-gebieden 
(waaronder de Westerschelde) te mogen vissen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) heeft met behulp van een cumulatietoets, die voor de Belgische 
garnalenvisserij in de Westerschelde is verricht, aangetoond dat de wijze waarop de bodem wordt 
beroerd door garnalenvissers geen significante negatieve effecten heeft. Omdat deze toets niet voor 
Nederlandse garnalenvissers is uitgevoerd, is het hoger beroep van Natuurmonumenten tegen deze 
vergunningverlening gegrond verklaard. De Raad van State heeft in november 2020 besloten dat de 
minister dit binnen 8 weken moet herstellen. De minister heeft hier geen gehoor aan gegeven, 
waardoor in maart 2021 de Raad van State het beroep van Natuurmonumenten tegen de vergunning 
gegrond heeft verklaard. 

Vragen: 
1. Zijn Gedeputeerde Staten het met de SGP eens dat de visserijsector een belangrijke 

economische sector vormt in de provincie Zeeland? 
2. Deelt uw College de mening van de SGP dat de visserijsector volwaardig moet kunnen 

functioneren? 
3. Zijn Gedeputeerde Staten het met de SGP eens dat allerlei projecten in en rond de 

Westerschelde, zoals baggerwerkzaamheden (in vervuild slib), een veel grotere bedreiging 
vormen voor het bodemleven dan de garnalenvisserij?  

4. Kan uw College aangeven hoeveel (Nederlandse en Belgische) garnalenvissers er momenteel 
actief zijn in de Westerschelde? 

5. Kan uw College inzicht geven in de toe- of afname hiervan ten opzichte van twintig jaar 
geleden?   

6. Is uw College bereid er bij de minister van LNV op aan te dringen alsnog een cumulatietoets 
voor Nederlandse garnalenvissers uit te laten voeren, om hen duidelijkheid te bieden 
omtrent hun vergunning? 

Hoogachtend namens de Statenfractie van de Staatkundig Gereformeerde Partij,

J.A. (Hans) Rottier 
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