
 

 

 

 
 
 
 

Memo 
 
 
aan : Fractie PvdA 
van : mr.drs. A.J.G. Poppelaars 
datum : 5 maart 2015 
betreft : (bestuurs)vragen over schelpdieren aan paalhoofden 
registratienr : 2015008079 
 
Inleiding 
Op 28 februari 2015 hebben de hoofdingelanden, Wilma Brouwer en Paul Weemaes, een aantal 
vragen gesteld aan het dagelijks bestuur over het ontdoen van aangroei (mosselen) aan paal-
hoofden, o.a. die bij Westkapelle. 
Via deze memo worden deze vragen beantwoord. 
 
Vraag 1 
Hoeveel vergunningen zijn er ten behoeve van het ontdoen van aangroei op/aan paalhoofden 
verleend sinds 2012? 
 
Antwoord 
1 vergunning.  
 
Vraag 2 
Aan wie, en wat is het vergunninggebied van de desbetreffende vergunninghouder? 
 
Antwoord: 
Al vele jaren maken de gebroeders Van Belzen te Arnemuiden onder het waterschap ressorte-
rende paalhoofden op Walcheren schoon op basis van een door het waterschap Zeeuwse Eilanden 
verstrekte opdracht. Deze opdracht is van zodanige aard dat het schoonmaken van de paalhoof-
den voor het waterschap budgettair neutraal gebeurt. De inkomsten voor de gebr. Van Belzen 
worden dan verkregen door de verkoop van het van de paalhoofden afkomstige mosselzaad.  
Voor het gebied Zeeuws-Vlaanderen (Breskens-Cadzand) verlenen wij (jaarlijks) aan hen hiervoor 
een vergunning en is dit niet middels een overeenkomt geregeld. 
 
Vraag 3  
Zijn er in de vergunning (verbods)bepalingen gesteld op welke wijze de mosselen (en eventuele 
andere aangroei) dient te worden verwijderd? en hoe vaak per jaar de werkzaamheden uitge-
voerd mogen worden? 
 
Antwoord: 
In de vergunning zijn een aantal voorschriften voor het rapen van schelpdieren opgenomen. 

- De vergunninghouder mag alleen rapen op de door het waterschap aangewezen locaties. 
Hiervan zijn uitgesloten de gezette glooiingen van dijken alsmede de gezette bermen van 
paal- en strandhoofden; 

- Er mag alleen van die objecten worden geraapt die in beheer zijn bij het waterschap;  
- In de toestand van de waterkering mag geen wijziging worden aangebracht; 
- Het is niet toegestaan bij het rapen van schelpdieren gebruik te maken van mechanische 

hulpmiddelen. 
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Ook met betrekking tot het gebied Walcheren zijn er afspraken gemaakt over de locaties waar er 
geraapt mag worden. Zo zijn een aantal vakken zowel bij Westkapelle als Domburg niet toegan-
kelijk voor het rapen. 
Voor de frequentie m.b.t. het rapen gelden geen restricties. 
 
Vraag 4 
Wat is de looptijd van die vergunning? 
 
Antwoord: 
1 jaar. 
 
Vraag 5 
Zijn in het kader van (het voortraject) de vergunningverlening de natuureffecten van het 
schoonmaken van de paalhoofden in beeld gebracht? Wat zijn die mogelijke (positieve of nega-
tieve) effecten van de eventuele werkzaamheden? 
 
Antwoord: 
Verschillende gebieden langs de Westerschelde zijn Natura 2000 gebied. Om deze reden wordt 
jaarlijks afgewogen of het vangen/rapen van mosselzaad invloed heeft op de natuurontwikkeling 
in het gebied. Waar de natuurontwikkeling wordt belemmerd door het rapen van mosselzaad, 
worden bepaalde percelen niet beschikbaar gesteld. Ook worden de dijkvakken die jaarlijks in 
onderhoud zijn gedurende werkzaamheden niet opengesteld om mosselzaad te rapen. 
De mosselzaadpercelen die betreden mogen worden zijn aangegeven op een overzichtskaart die 
bij de vergunning wordt gevoegd. 
Ook wordt in de vergunning erop gewezen dat betrokkene (in casus dus de gebr. van Belzen) in 
het kader van Natura 2000 een vergunning nodig heeft van de provincie Zeeland, het bevoegd 
gezag in kader van Natura 2000. 
 
Vraag 6 
Wordt er vanuit het waterschap toezicht gehouden op de uit te voeren werkzaamheden door de 
bewuste vergunninghouders. 
 
Antwoord: 
De opzichters van de betreffende werkgebieden houden toezicht op al de verstrekte vergunnin-
gen, dus ook op deze. Op moment van aanvraag van de vergunning ‘Zeeuws-Vlaanderen’ wordt 
er bij de opzichter van dit werkgebied, navraag gedaan naar de ervaringen met betrekking tot 
het rapen van de schelpdieren. 
De opzichter van o.a. werkgebied Walcheren heeft aangegeven dat de samenwerking (in kader 
van de overeenkomst) met de gebr. Van Belzen naar volle tevredenheid verloopt en er nimmer 
problemen zijn. 
 
Vraag 7 

A. Wordt er leges per verstrekte vergunning in rekening gebracht? 
B. Zo, ja wat is de hoogte van de leges? 
C. Is bij het bepalen van de hoogte van de leges rekening gehouden met het eventueel door 

de vergunninghouder te behalen economisch voordeel bij het uitvoeren van de werk-
zaamheden (het winnen en verkopen van mosselzaad) 

 
Antwoord: 
ad. A: ja  
ad. B: € 110,- 
ad. C: Leges wordt geheven ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
door het waterschap verlenen van diensten, nader omschreven in de bij de legesverordening 
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behorende tabel. Rekening houden met het eventueel door een vergunninghouder te behalen 
economisch voordeel, voortvloeiend uit de verstrekte vergunning is dus niet mogelijk. 


