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Geachte voorzitter,
Met deze brief willen wij uw Staten informeren over de stand van zaken van een aantal toezeggingen
in de portefeuille natuur zoals die zijn gedaan in de Commissie Ruimte en Provinciale Staten. Op
basis hiervan stellen wij voor de toezeggingen nummer 54 en 68 (commissie ruimte) en nummer 166
Zeegroenten (Provinciale Staten) als afgedaan te beschouwen.
Naar aanleiding van de bovenstaande toezeggingen is in 2019/2020 een onderzoek uitgevoerd door
Bureau Waardenburg naar het effect van zeegroenten snijden op de flora en fauna in de
Oosterschelde. Uit het onderzoek is gebleken dat deze cultuurhistorische traditie naar de toekomst toe
anders ingevuld moet gaan worden. Deze andere invulling is in 2021 besproken in een werkgroep met
de betrokken stakeholders (gemeenten, terreinbeheerders, belangenorganisaties).
Afgelopen jaar is er intensief overleg gevoerd over het recreatief snijden van zeegroenten in de
Oosterschelde. Dit overleg heeft tot op heden niet geleid tot een gezamenlijk vanuit alle betrokkenen
gedragen advies hoe we de komende jaren het snijden van zeegroenten vorm kunnen geven. Daarom
heeft het college besloten voor het komende jaar (2022) de werkwijze rondom het verlenen van
vergunningen voor het snijden van zeegroenten niet te wijzigen en nu te starten met de procedure om
te komen tot vergunningen voor dit jaar.
Wel wordt in 2022 een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke alternatieve zeegroenten snijlocaties. Dit
onderzoek zal worden geïnitieerd vanuit de provincie Zeeland. Ook wordt 2022 benut om een online
reserveringssysteem te ontwikkelen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

