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Vragen van het statenlid Van Haperen / Van Hertum (PvdA) ingevolge artikel 44 reglement 

van orde

 

AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2017 nummer 153. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-

ment van orde inzake oesters rapen  
 

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 28 december 2016)  

1. Welke feitelijke informatie is beschik-
baar over het misbruik van de (te) 
ruimhartige regels en welke bronnen of 
onderzoeksgegevens liggen daaraan 
ten grondslag? Is bekend hoeveel oes-
ters er door particulieren voor andere 
dan eigen consumptie worden  
geraapt? Hoeveel personen zijn hierbij 
betrokken? Wat is bekend over de her-
komst van deze oesterrapers?  
Waar doen zich problemen voor? 
 

1. Het rapen van oesters door particulieren  
is momenteel toegestaan op grond van de 
Wet natuurbescherming in de vrij-toegan-
kelijke gebieden in de Oosterschelde.  
Het is toegestaan om handmatig en uitslui-
tend voor eigen gebruik maximaal 10 kg. 
schelpdieren per persoon per dag te rapen. 
Er vindt geen registratie plaats van het 
aantal rapers of de hoeveelheden oesters 
die geraapt worden. Wel ontvangen wij sig-
nalen dat (semi-)professionele rapers van 
binnen en buiten onze provincie zich met 
deze activiteit bezig houden. Dit is onzes 
inziens niet de vorm van kleinschalig  
medegebruik van de kustwateren die aan 
de regelgeving ten grondslag ligt. Boven-
dien bestaat het vermoeden dat deze oes-
ters niet in alle gevallen voor eigen con-
sumptie worden geraapt, maar soms recht-
streeks worden geleverd aan horecabedrij-
ven. Omdat hieraan risico's voor de volks-
gezondheid kleven (zie antwoord op  
vraag 3) zijn wij voornemens in samenwer-
king met de sector en betrokken ministe-
ries (EZ, VWS) te bezien in hoeverre aan-
passing van het beleid wenselijk en moge-
lijk is. Ons streven hierbij is de voordelen 
van de huidige regelgeving te behouden, 
doch de nadelen ervan weg te nemen of te 
verminderen. 
 
  

2.  Voor de buitendijkse gebieden van de 
Oosterschelde geldt een betredingsre-
geling, die de mogelijkheden om bui-
tendijks gebieden te betreden beperkt. 
Voorts mag wettelijk thans niet meer 
dan 10 kilogram oesters per persoon 
per dag worden geraapt. Waarom vol-
doet deze regelgeving niet en is een 
nieuw strikter vergunningstelsel nood-
zakelijk? Hoeveel overtredingen zijn in 
2016 geconstateerd van het verbod 
om niet meer dan 10 kilo oesters te ra-
pen? 
 

2. De handhaving van de Wet natuurbescher-
ming berust bij de Regionale Uitvoerings 
Dienst (RUD). Navraag leert dat door de 
RUD in 2016 geen processen-verbaal zijn 
uitgeschreven en niet bekend is welke  
inzet andere partijen hierop gepleegd heb-
ben. De RUD geeft aan dat het lastig is om 
bij grote groepen personen een juiste hoe-
veelheid aan een bepaalde persoon te kop-
pelen. Wel worden door de RUD met regel-
maat personen aangesproken op hun ge-
drag. Het gaat daarbij onder andere om het 
achterlaten van afval op de raapplaats.  
In voorgaande jaren zijn wel processen-
verbaal uitgeschreven voor het rapen van 
meer dan de toegestane hoeveelheid.   
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3. In de berichten over het rapen van 

oesters is ook sprake van consequen-
ties voor de volksgezondheid? Welke 
feitelijke onderzoeksgegevens liggen 
hieraan ten grondslag? Zijn deze risi-
co's wezenlijk anders dan bij andere 
producten die in de natuur worden ge-
oogst, zoals bijvoorbeeld geplukte bra-
men of geschoten wild? 
 

3. Ja, deze risico's zijn wezenlijk anders.  
Ten aanzien van oesters die afkomstig zijn 
van de oesterbedrijven worden verschil-
lende voorzorgsmaatregelen getroffen én 
controles uitgevoerd door de bedrijven zelf 
en de NVWA ter borging van de voedsel-
veiligheid. Deze maatregelen en controles 
gelden niet voor schelpdieren die door par-
ticulieren geraapt worden. Wanneer deze 
in de handelskanalen terecht komen, levert 
dit dus risico's voor de volksgezondheid 
op. 
  

4. Is het college het met de PvdA-fractie 
eens dat het eventueel strikter regule-
ren van het rapen van oesters om een 
brede afweging vraagt waarbij ook de 
belangen van recreatie, natuurbeleving 
en het Zeeuws imago moeten worden 
meegenomen? 
 

4. Bij ieder besluit van ons College worden de 
in het geding zijnde belangen integraal  
gewogen. 

5. Wil het college de eerdere toezegging 
van gedeputeerde Schönknecht herha-
len dat deze brede afweging met  
Provinciale Staten zal worden gedeeld 
alvorens definitieve stappen, met 
name in de richting van de Minister 
van Economische Zaken, zullen wor-
den gezet ? 

5. Ja. 

    
 
 

 MIDDELBURG, 6 februari 2017 
 
 

Namens de fractie van PvdA, 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

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

 




