
Toelichting zeegroenten snijden 2023 

Instructies indienen vergunningaanvraag 
Wij verdelen jaarlijks vergunningen met een loterij. De vergunningen zijn geldig voor één snijseizoen. Dit jaar 
loopt het snijseizoen van 1 juni tot en met 31 augustus 2023.   
 
Een vergunning aanvragen doet u op de volgende manier:  
 

• Vul het aanvraagformulier helemaal in; 
• Onderteken het aanvraagformulier; 
• Stuur het aanvraagformulier per post op naar het adres dat bovenaan het aanvraagformulier staat, en 
• Zorg dat het aanvraagformulier uiterlijk op 24 februari 2023 bij ons binnen is.  

 
Alleen als uw aanvraag aan alle bovenstaande punten voldoet, doet hij mee met de loting.  
 
Let op: u mag per persoon maar één aanvraagformulier opsturen. Als wij meerdere aanvraagformulieren van 
dezelfde persoon ontvangen, doet deze persoon niet mee met de loterij.  
 
Krijgt u altijd een vergunning als u deze aanvraagt? 
Helaas niet. Er zit een maximum op het aantal vergunningen dat wij jaarlijks verdelen voor het snijden van 
zeegroenten. Dat is nodig omdat zeegroenten groeien in kwetsbare natuurgebieden. Teveel mensen tegelijk in 
de natuurgebieden kan schadelijk zijn voor de natuur. Als Provincie hebben wij de wettelijke taak om de natuur 
te beschermen, en dus om schade te voorkomen. Voor 2023 zijn er 284 vergunningen beschikbaar. 

Iedereen die een vergunning aanvraagt maakt evenveel kans om een vergunning te krijgen. Een onafhankelijk 
notaris verdeelt de beschikbare vergunningen onder iedereen die op tijd een aanvraag indient. Dit doet de notaris 
via een lotingsysteem. Als u een aanvraag heeft ingediend, krijgt u na de loting van ons een brief. Daarin staat of 
u wel of niet bent ingeloot voor een vergunning.  

Let op: Dit jaar mag alleen de aanvrager gebruik maken van de vergunning. Willen meer personen in uw 
huishouden zeegroenten snijden? Vul dan per persoon een aanvraagformulier in.  

Nieuw dit jaar: kies zelf waar u wilt snijden  
Er zijn in 2023 zes gebieden waar u zeegroenten kunt snijden met een vergunning. Het gaat om de volgende 
gebieden: 

• In Schouwen-Duiveland het schor bij Zierikzee (’t Stelletje) 
• In Schouwen-Duiveland het schor bij Viane  
• In Tholen het schor van Sint Annaland 
• In Tholen het schor van Anna-Jacobapolder West 
• In Tholen het schor van Anna-Jacobapolder Oost 
• In Reimerswaal het schor bij Rattekaai  

In eerdere jaren werd er ook zeegroenten gesneden bij de Oesterput op Noord-Beveland. Omdat de natuur hier 
momenteel teveel onder druk staat, is het niet mogelijk om hier dit jaar zeegroenten te snijden.  

Eerder was een vergunning geldig voor één snijgebied. Per snijgebied waren er een aantal vergunningen 
beschikbaar. Als een gebied ‘vol’ zat, kregen aanvragers die waren ingeloot soms een vergunning voor een 
gebied dat niet de eerste voorkeur had. Voor dit probleem hebben wij een oplossing ontwikkeld. Vanaf dit jaar 
kunt u zelf kiezen waar u wilt snijden. Dit kan dankzij het invoeren van een digitaal reserveringssysteem. Hoe dat 
werkt leest u hieronder.  

Digitaal reserveringsysteem 
Het digitale reserveringsysteem kunt u simpelweg zien als een strippenkaart. Via een unieke code op elke 
vergunning, logt u als vergunninghouder in op het reserveringsysteem. Hierin staan tien strippen klaar. Met deze 



 
 
 

strippen kunt u tien bezoeken aan snijgebieden reserveren. U kiest per keer zelf in welk gebied u wilt snijden en 
op welke dag.  
 
De instructies voor het gebruik van het reserveringssysteem sturen wij mee met de vergunning.  
 
Wat doen we met uw gegevens? 
De Provincie stuurt een afschrift van de vergunningen naar de beheerders van de snijgebieden en de Regionale 
Uitvoeringsdienst Zeeland. Ook krijgen deze partijen inzicht in het reserveringssysteem. De gegevens gebruiken 
zij alleen in het kader van toezicht. En alleen tijdens de periode dat de vergunning geldig is. 
 
Voorschriften bij de vergunning  
Aan de vergunning verbinden wij voorschriften. Als u het aanvraagformulier ondertekent dan geeft u daarmee 
aan de volgende voorschriften te zullen naleven: 
 
1. U bent verplicht om uw bezoeken aan de snijgebieden vooraf te reserveren via het digitale 

reserveringssysteem. Houdt u ook aan de tijdvakken die hierin zijn opgenomen.  
2. Blijf binnen het snijgebied zoals aangegeven op de kaart per gebied in het reserveringssysteem. 
3. U mag alleen zeekraal en lamsoor (zeeaster) snijden binnen de aangegeven snijgebieden. U mag de planten 

niet ontwortelen en ook geen andere plantensoorten snijden of ontwortelen.  
4. Per keer mag u maximaal 1 kilogram zeegroenten snijden. Het is verboden om de gesneden zeegroenten te 

verkopen.  
5. Het is verboden om dieren mee het schor op te nemen. 
6. Ook met deze vergunning geldt nog steeds de zorgplicht vanuit de Wet natuurbescherming. Dat betekent 

dat u moet voorkomen dat uw handelingen negatieve effecten hebben op planten en dieren en hun 
leefomgeving.  

7. U bent verplicht om de vergunning en een bevestiging van de reservering op eerste vordering te tonen aan 
personeel van de Politie, de Regionale Uitvoeringdienst Zeeland (RUD) en de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit (NVWA). Ook moet u zich kunnen legitimeren. 

 
Het betreden van een schorgebied en het snijden van zeegroenten gebeurt op eigen risico van de gebruiker van 
de vergunning. De Provincie Zeeland en de eigenaren van het terrein kunnen op geen enkele manier 
aansprakelijk gesteld worden voor letsel of schade als gevolg van het gebruik maken van deze vergunning.  
 
 
Contact 
Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer L. Hoogland, 
medewerker Natuurbescherming bij de Provincie Zeeland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-25726634 en 
per e-mail via l.hoogland@zeeland.nl. 
 
 
Meer informatie over de snijgebieden en terreinbeheerders  
Wilt u meer weten over de organisaties die de snijgebieden beschermen en beheren? Kijk dan eens op hun 
websites: 
 
De schorren van de Anna-Jacobapolder West en Oost zijn in eigendom van stichting Het Zeeuwse Landschap.  
Website: https://www.hetzeeuwselandschap.nl/.   
 
Het schor bij Rattekaai is in beheer bij Vereniging Natuurmonumenten.  
Website: https://www.natuurmonumenten.nl/.  
 
Het schor van Sint Annaland is in eigendom van Staatsbosbeheer. 
Website:  https://www.staatsbosbeheer.nl/.  
 
Het schor bij Zierikzee (’t Stelletje) is in eigendom van waterschap Scheldestromen. Website: 
https://scheldestromen.nl/.  
 
Het schor van Viane is in eigendom van Rijkswaterstaat.  
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl.  

mailto:l.hoogland@zeeland.nl
https://www.hetzeeuwselandschap.nl/
https://www.natuurmonumenten.nl/
https://www.staatsbosbeheer.nl/
https://scheldestromen.nl/
https://www.rijkswaterstaat.nl/

	Instructies indienen vergunningaanvraag
	Krijgt u altijd een vergunning als u deze aanvraagt?
	Nieuw dit jaar: kies zelf waar u wilt snijden  Er zijn in 2023 zes gebieden waar u zeegroenten kunt snijden met een vergunning. Het gaat om de volgende gebieden:
	Digitaal reserveringsysteem
	Wat doen we met uw gegevens?
	Voorschriften bij de vergunning
	Contact
	Meer informatie over de snijgebieden en terreinbeheerders

