
 

 

Nieuwerkerk, 12 maart 2021 

Onderwerp: kitesurfers en natuur 

  

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het college van Gedeputeerde Staten door 
Maaike Walraven en Gerwi Temmink van de fractie GroenLinks 

 

Toelichting: 

Omroep Zeeland laat op 10 maart 2021 zien dat de belangen van kitesurfers en de natuur niet hand 
in hand gaan. Uit een tweetal artikelen blijkt dat een groeiend aantal kitesurfers ruimte zoekt om 
hun sport te kunnen beoefenen, terwijl anderzijds de natuur lijdt onder toenemende druk (ook van 
o.a. kokkelrapers, pierenstekers en overvliegende toestellen van de luchtmachtbasis Woensdrecht).  

In Natura2000 gebieden en het Nationaal Park Oosterschelde zouden met name vogels worden 
opgeschrikt en trekvogels verjaagd in voor hen bestemde (overwintering)gebieden. Juist doordat       
surfers buiten de gedeelten komen die voor hen zijn aangewezen, o.a. langs de Oesterdam, alsook op 
plekken waar middels borden aangegeven is dat kitesurfen er verboden is.  

Niet alleen vogelaars maken zich zorgen, ook ecologen. Dit komt mede door een ander probleem dat 
eveneens in de artikelen wordt aangekaart: er zou onvoldoende (kunnen) worden gehandhaafd. 
Daarnaast loopt het beheerplan Deltawateren in 2022 af.   

GroenLinks heeft naar aanleiding van deze artikelen een aantal vragen.   

1. Bent u bekend met de aangehaalde artikelen? (H)erkent GS de geschetste problematiek: 
kitesurfen buiten de daarvoor aangewezen gedeelten, ongewenste verstoringen in 
natuurgebieden plus een tekort aan toezicht en handhaving? 

 
2.  Zeeland propageert enerzijds een gezonde levensstijl. Bewegen en sporten horen daarbij en 
 de provincie biedt daarvoor buiten ook tal van gelegenheden. Anderzijds heeft zij als een van 
 haar hoofdtaken het beschermen van de natuur, zeker in Natura2000 gebieden en het 
 Nationaal Park Oosterschelde. Hoe denkt GS beide taken te kunnen (laten) verwezenlijken 

zonder de hier gemelde problemen?  
 
3. Volgens de artikelen komt een deel van de problemen voort uit onvoldoende tot geen 
 toezicht door de RUD. Kan GS aangeven hoeveel capaciteit hier daadwerkelijk gemiddeld  
 op wordt ingezet? En of die tijdstippen synchroon lopen met momenten waarop er veel 
 gekitesurfd wordt (o.a. in de weekenden)? Hoe luiden de prestatieafspraken en komen deze  

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/126143/Kitesurfers-Geef-ons-de-ruimte-om-te-sporten
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/126136/Vogels-lijden-onder-toenemende-recreatiedruk


 overeen met de daadwerkelijke inzet op dit punt?  
 
4.  Is GS het met GroenLinks eens dat het zeer wenselijk is, om niet te zeggen noodzakelijk, dat  
 zij op korte termijn met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen tot  
 overeenstemming komt om in elk geval te voorkomen dat deze situatie zich voortzet/verder  
 uitbreidt tijdens het snel naderende recreatieseizoen? Kan zij toezeggen dit z.s.m. te doen? 
 
5. Is GS daarnaast bereid in haar rol als verbinder, c.q. toezichthouder, te (laten) werken aan  
 voldoende toezicht en handhaving enerzijds en anderzijds aan tijdige bijstelling van het 
 aflopende Beheerplan 2022 met alle daarvoor benodigde partners? Zo ja, dan vraagt 
 de fractie van GroenLinks of eventueel wenselijk/noodzakelijk geachte maatregelen met  
 instemming van alle belanghebbenden      alvast dit jaar kunnen ingaan? Zo nee,  
 waarom niet?  
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