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Vragen van het statenlid Gerwi Temmink en Maaike Walraven (Groen Links) ingevolge 
artikel 44 reglement van orde  
 

AANHANGSEL 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 178 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake kitesurfen 
en natuur: 
 
(ingekomen: 8 april 2021) 
 

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten 

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?  
 

1. Nee, op basis van signalen van 
natuurbeheerders is bekend dat kitesurfers 
ook buiten aangewezen kitesurf gebieden of 
zones komen. Hierdoor kan verstoring van 
zeehonden (op vaste rustplaatsen) of van 
(foeragerende en rustende) vogels ontstaan. 
Daarom zijn de kitesurf-gebieden 
aangewezen. Het is dus belangrijk dat er op 
(het kitesurfen binnen de aangewezen 
locaties) gehandhaafd wordt. 
 
De evaluatie van het Natura2000-beheerplan 
Deltawateren wordt door RWS Zee en Delta 
voorbereid. Duidelijk is al dat aanvullend 
inzicht noodzakelijk is naar de oorzaken. Dat 
wil zeggen dat in kaart wordt gebracht of de 
verschillende kitesurf zones onvoldoende 
herkenbaar zijn, te versnipperd liggen, te 
klein zijn, of moeilijk bereikbaar zijn. Dit 
vanuit het oogpunt om de juiste 
aanpassingen, ook in relatie tot handhaving 
en natuurdoelen, te kunnen nemen. De 
voorbereidingen voor de evaluatie van het 
Natura 2000-beheerplan Deltawateren is 
begonnen en dit najaar zal RWS opdracht 
voor deze evaluatie geven.  

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 Natura 2000-
gebieden en het Nationaal Park 
Oosterschelde. Hoe denkt GS beide taken te 
kunnen (laten) verwezenlijken zonder de hier 
gemelde problemen? 

2. Op de Deltawateren zijn zoneringen 
ingesteld, die bestaan uit vrij toegankelijke, 
beperkt toegankelijke en niet toegankelijke 
gebieden. Deze zonering is opgenomen in 
het Natura 2000-beheerplan. De 
mogelijkheden voor het samengaan van 
natuurdoelen en recreatief medegebruik is 
gestoeld op wettelijk te doorlopen procedures 
indien dit een Natura 2000-gebied betreft 
(Natuurbeschermingswet) en voor overige 
Natuur loopt dit via de provinciale 
verordening. Op deze wijze geven we 
procedureel vorm aan beide taken. 

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 

3. De RUD Zeeland heeft de opdracht om 1116 
uur toezicht en handhaving uit te voeren op 
alle taken op en rondom de Oosterschelde. 
Dit bestaat uit toezicht op de in het 
Natura2000-beheerplan Deltawateren en 
vergunningen opgenomen voorwaarden in 
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waarop er veel gekitesurft wordt (o.a. in de 
weekenden)? Hoe luiden de 
prestatieafspraken en komen deze overeen 
met de daadwerkelijke inzet op dit punt 

het deelgebied Oosterschelde. Toezicht en 
handhaving van het kitesurfen is hier een 
onderdeel van. 
Om capaciteit te vergroten wordt in het 
samenwerkingsverband “Toezichtkringen 
natuurhandhaving” de handen ineen 
geslagen om te komen tot een extra inzet in 
toezicht door samenwerking. Deze inzet leidt 
tot maximaal 1600 uur toezicht op jaarbasis. 

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? 

4. Periodiek vindt overleg plaats met de RUD 
over de inzet. Inzet op de Deltawateren heeft 
de afgelopen jaren meer aandacht gekregen. 
Tevens vindt periodiek overleg plaats tussen 
alle betrokken partners als terreinbeheerders, 
RUD en Bevoegde gezagen als provincie en 
Ministerie van LNV. Daarbij zal afgestemd 
worden of accenten verlegd moeten worden 
richting het toeristenseizoen 2021. 

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?  

5. De taken zijn hier wettelijk verdeeld tussen 
de diverse overheden. Voor de Natura2000-
beheerplannen van de Deltawateren is 
Rijkswaterstaat als beheerder 
voortouwnemer. De RUD Zeeland werkt al 
jaren als verbinder samen met 
toezichthoudende partijen aan voldoende 
toezicht en handhaving in het buitengebied. 
Via onderzoek kan op basis van trends en 
ontwikkelingen inzicht worden verkregen hoe 
toezicht en handhaving de komende jaren 
adequaat kan worden uitgevoerd. 

    
 
  

MIDDELBURG, 20 april 2021 
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