Provinciale Staten
Zaaknummer: 184276
Vragen van het statenlid Geluk (CDA) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2022 nummer 306.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Zorgen
toekomst zeegroentensnijders:
(ingekomen: 27 juli 2022)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Is GS het met de CDA-fractie eens dat
zeegroenten snijden een goede Zeeuwse
traditie is en dat die ook moet blijven bestaan
2. Kan GS ons informeren over de voortgang
van dit dossier naar aanleiding van de
discussie eerder dit jaar

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Ja, daar zijn we het mee eens.

3.

3.

In hoeverre is er al werk gemaakt van een
nieuwe passende beoordeling? De CDA
fractie zou graag meer inzicht hebben in hoe
het toch kan dat die paar snijders blijkbaar
zo’n enorme impact hebben

2.

Er zijn nadat de vergunningen voor 2022
verleend een aantal acties ondernomen:
- de zoektocht naar alternatieve locaties
waarbij er mogelijk 1 locatie op korte
termijn ingericht kan worden als
snijlocatie
- er is gesproken met de terreineigenaren
over de voorwaarden die zij als
eigenaren stellen aan het snijden op de
korte termijn
- het digitale reserveringssysteem is
verder uitgewerkt en een aantal
zeegroentensnijders heeft dit systeem
inmiddels voor ons getest. De eerste
resultaten daarvan zijn positief. Er
vinden nu de laatste aanpassingen
plaats aan dit digitale
reserveringssysteem.
Er is op dit moment nog niet gestart met een
nieuwe aanvullende passende beoordeling
voor de snijgebieden Oesterput en Anna
Jacobapolder-West. Dit omdat de
terreineigenaren hebben aangegeven dat het
in 2023 niet langer toegestaan is om te
snijden in de Oesterput en in 2024 niet
langer toegestaan is in de Anna
Jacobapolder West. Aan het uitvoeren van
de passende beoordeling zal de komende tijd
invulling worden gegeven. Uit de eerdere
passende beoordeling blijkt dat er invloed is.
Het gaat niet goed met de
instandhoudingsdoelstellingen in de
Oosterschelde waardoor we voorzichtig
moeten zijn met het betreden van gebieden
die in het beheerplan als gesloten zijn
aangemerkt. Elke verstoring is er een teveel
in een situatie dat de
instandhoudingsdoelstellingen al onder druk
staan, zeker als een gebied eerder al is
aangewezen als een gebied dat beperkt
toegankelijk is (TBB-gebied).

Vragen aan gedeputeerde staten

Antwoorden van gedeputeerde staten
Voor deze beperkt toegankelijke gebieden
geldt dat de enige recreatieve activiteit die in
die gebieden toegestaan is het snijden van
zeegroenten is. Wel zijn er beperkt
educatieve activiteiten mogelijk.

4.

Klopt het dat GS, zoals in bovenstaand
artikel wordt gesuggereerd, er van overtuigd
is dat de zeegroentesnijders de rust van
vogels in de betreffende natuurgebieden te
veel verstoord? Indien ja, waarop is deze
overtuiging gebaseerd? Zo nee, waarom
niet?

4.

5.

Met welke organisaties wordt over het
zeegroenten snijden gesproken?

5.

6.

Zijn ook zeegroentesnijders betrokken bij
deze gesprekken? Zo ja, met hoeveel? Zo
nee, waarom niet?

6.

7.

Hoeveel snijders zijn er? We hebben
begrepen dat er gedacht wordt over een
vereneging voor snijders. Wil GS dit
stimuleren, zodat ruim voor een nieuw
seizoen zaken helder zijn?

7.

8.

Hoe wordt de belangenafweging gemaakt? In
1 van de artikelen wordt gesproken over
nattelaarzentochten. Bij deze tochten gaan
groepen de natuur in. Waarom kan dat wel?

8.

Het is een gegeven dat de
instandhoudingsdoelen van veel
vogelsoorten in de Oosterschelde niet
worden gehaald. Eén van de oorzaken
daarvan is verstoring van rust- en
broedplaatsen in de Oosterschelde. De
toegangsbeperkte gebieden (TBB-gebieden)
zijn belangrijke rust- en broedplaatsen en om
die reden beperkt toegankelijk. Alle
snijlocaties zijn gelegen in TBB-gebieden. In
de TBB-gebieden mag naast het snijden van
zeegroenten geen enkele andere recreatieve
activiteit uitgevoerd worden.
Er is voordat het besluit van GS genomen is
gesproken met woordvoerders en
bestuurders van de Oosterschelde
gemeenten,
natuurbeschermingsorganisaties,
terreinbeheerders, woordvoerders namens
de zeegroentensnijders en namens de
toeristische sector.
Er hebben enkele individuele
zeegroentensnijders aan de gesprekken
deelgenomen. De zeegroentensnijders zijn
op dit moment nog niet georganiseerd dus ze
hebben als collectief niet deelgenomen.
Jaarlijks kunnen geïnteresseerden zich
inschrijven voor de loterij om een
vergunning. Gemiddeld ontvangen wij 700
aanvragen per jaar. Wij zijn de
(on)mogelijkheden voor het oprichten van
een vereniging momenteel aan het
verkennen waarbij we dit als provincie wel
kunnen stimuleren maar het initiatief zal van
anderen moeten komen.
In TBB-gebieden is de toegang in principe
voor iedereen verboden. Er zijn een aantal
uitzonderingen vastgelegd in de
toegangsbeperkingsbesluiten vanuit het Rijk.
Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van
monitoring en in sommige gevallen voor door
terreinbeheerders begeleide excursies. Er
wordt geacht dat de uitzonderings-activiteiten
alleen zijn toegestaan omdat zij geen
negatieve effecten hebben op de
beschermde natuur en/of omdat ze ten
gunste zijn voor de beschermde natuur.

9.

Er is blijkbaar een verschil tussen gebieden
die in beheer zijn bij natuurorganisaties en
gebieden waar natuurorganisaties eigenaar
zijn. Waaruit bestaan deze verschillen voor
wat betreft het zeegroenten snijden

9.

Het maakt voor de activiteit zeegroenten
snijden geen verschil of deze plaatsvindt in
een terrein dat in eigendom of beheer bij een
natuurorganisatie is. Ook voor de
bevoegdheden maakt het niet uit of ze
eigenaar of beheerder zijn. Er kan wel
verschil zitten in hoeveel effect het
zeegroenten snijden heeft per locatie. Dat is
afhankelijk van hoe waardevol het terrein is
voor bijvoorbeeld rustende en broedende
vogels.
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