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Vragen van het statenlid Van Haperen/Pijpelink (PvdA)  ingevolge artikel 44 reglement van orde 
 
AANHANGSEL 
 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 036. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het 
reglement van orde inzake viskwekerij 
Colijnsplaat 
 

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 30 november 2015)  

1. Is of wordt voor het projectplan van de 
viskweek Kingfish een natuurtoets 
uitgevoerd en hoe verhoudt dit project 
zich naar de mening van Gedeputeerde 
Staten tot de N2000-status van de 
Oosterschelde? 
 

1. Er is geen natuurtoets uitgevoerd, de onder-
nemer heeft bij ons geïnformeerd en de 
werkwijze toegelicht. Kingfish Zeeland maakt 
gebruik van een gesloten kweeksysteem. 
Hierdoor zijn ontsnappingen uitgesloten.  
Alle water verlaat de kwekerij door fijnmazige 
roosters. Aansluitend vindt anaerobe 
zuivering plaats; het te lozen water is 
gedurende lange tijd zuurstofloos. Zowel 
vissen als larven of eitjes zullen dit niet 
overleven. Het te lozen water uit het 
broedhuis en quarantaine-systeem wordt 
volledig gedesinfecteerd in een laatste 
zuiveringsstap. Deze beschikbaar gestelde 
informatie en navraag bij prof. dr. AC. Smaal 
van Imares WUR geeft voldoende zekerheid 
om voorkoming van negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het N2000 
gebied Oosterschelde te waarborgen. 
   

2. Kunnen Gedeputeerde Staten aangeven 
of en waar in Zeeland buiten reguliere 
bedrijventerreinen en op bestaande 
agrarische bouwblokken vergelijkbare 
projecten gerealiseerd kunnen worden 
op basis van niet meer dan een wijzi-
gingsbevoegdheid van het College van 
B&W van de betreffende gemeente? 
 

2. Deze situatie is uitsluitend in de gemeente 
Noord-Beveland aan de orde.  
Op grond van het provinciaal beleid zijn 
tevens clusteringsgebieden mogelijk nabij 
Bruinisse en Yerseke. De gemeenten 
Schouwen-Duiveland en Reimerswaal 
hebben hun bestemmingsplan voor het 
landelijk gebied nog niet aangepast, zodat 
grootschalige ontwikkelingen als bedoeld niet 
mogelijk zijn. 
 

3. Hoe beoordelen Gedeputeerde Staten 
deze ontwikkelingsmogelijkheden, vooral 
ook in het licht van de wenselijkheid om 
de ruimtelijke kwaliteit van het Zeeuwse 
platteland te behouden? 
 

3. In het Omgevingsplan 2012-2018, zoals 
vastgesteld door Provinciale Staten, bieden 
wij ruimte voor de ontwikkeling van aqua-
cultuur. In het Omgevingsplan zijn cluste-
ringsgebieden aangewezen waar verschil-
lende vormen van aquacultuur zijn toege-
staan. 
Het initiatief Kingfish Zeeland is in overeen-
stemming daarmee. Wel hebben wij  vanuit 
landschappelijke overwegingen in een 
zienswijze onze zorg uitgesproken over de 
ontwikkeling op korte afstand van de 
Deltaweg. Wij zijn hierover in overleg met de 
gemeente. 
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4. Welke instrumenten staan Gedeputeerde 
Staten ter beschikking om deze ontwik-
kelingen te sturen en zijn Gedeputeerde 
Staten voornemens deze in voor-
komende gevallen in te zetten? 
 

4. Het Omgevingsplan biedt de kaders voor de 
ontwikkelingen van aquacultuur. Gemeenten 
houden rekening met dit beleid.  
Via het relatiebeheer besteden wij daaraan 
aandacht. Indien wij inhoudelijke beden-
kingen hebben tegen ontwikkelingen kunnen 
wij bij de Raad van State in beroep gaan 
tegen het toepassen van de wijzigings-
bevoegdheid door de gemeente. Een ander 
instrument dat ingezet kan worden is de 
Verordening Ruimte Provincie Zeeland. Tot 
nu toe maakt aquacultuur geen onderdeel uit 
van die verordening. Tenslotte kunnen wij 
ontwikkelingen sturen via grondverkoop. 
 
 

    
 

 MIDDELBURG, 15 december 2015 
 

Namens de fractie van PvdA, Gedeputeerde staten, 
 
 

Van Haperen Drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 


