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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief 
voorlopig toetsingsadvies commissie MER inzake het milieueffectrapport voor het Sloegebied

Geachte gemeenteraad,

Inleiding 
Op 21 maart 2016 zijn de gezamenlijke gemeenteraden van Borsele en Vlissingen in de 
raadsboerderij te Heinkenszand, geïnformeerd over de voortgang van de 
bestemmingsplannen voor het Sloegebied.

Zoals toen verteld zijn de gemeente Borsele en de gemeente Vlissingen in samenwerking 
met Zeeland Seaports en de provincie Zeeland bezig met het actualiseren van de 
bestemmingsplannen voor het Sloegebied.

Op 8 juni 2017 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (commissie MER) het 
voorlopige toetsingsadvies uitgebracht voor het planMER (Milieu Effect Rapportage) en de 
Passende beoordeling. Een dergelijk MER en passende beoordeling is een wettelijke 
verplichting op grond van de Wet Milieubeheer en de Natuurbeschermingswet. Deze 
wettelijke verplichting vloeit voort uit de het feit dat de Westerschelde is aangewezen als 
Natura 2000 gebied.
.
Tegelijk met het uitbrengen van het voorlopige advies heeft de commissie MER een 
persbericht uitgebracht, waarin de strekking van het advies kort samengevat wordt
weergegeven. Beiden zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd.

Naar aanleiding hiervan en na berichtgeving daarover in de PZC, hebben wij er behoefte 
aan u nader te informeren over het bestemmingsplan voor het Sloegebied, dan wel 
Vlissingen-oost.

Het proces
In 2012 is gestart met het actualiseringsproces van de bestemmingsplannen voor het 
Sloegebied van de gemeenten Borsele en Vlissingen. Het proces is gestart met het 
opstellen van een Notitie Reikwijdte en detailniveau, welke voor advies eveneens  is 
voorgelegd aan de commissie MER. 
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De afspraak is gemaakt om voor beide gemeenten een zelfde planologische regeling op te 
stellen. Nadrukkelijk is het voornemen geweest om de bestemmingsplannen beleidsneutraal 
op te stellen op basis van de bestaande beleidsdocumenten en geen nieuw beleid te 
formuleren. 
Naast de 2 gemeenten is Zeeland Seaports (ZSP) aan tafel geschoven als medeopsteller. 
ZSP participeert ook voor een derde deel in de kosten. Daarnaast is de provincie Zeeland 
steeds nauw betrokken geweest bij het opstellen van het plan en als leverancier van vele 
noodzakelijk gegevens. 

Het opstellen van een MER en passende beoordeling voor een dergelijk complex industrieel 
gebied, zoals het Sloegebied, is een gecompliceerde opgave. Bovendien is tijdens het 
traject de natuurwetgeving aangepast en is er aanzienlijke vertraging ontstaan door de 
invoering van regelgeving op het gebied van beperking van uitstoot van stikstof, de 
zogenaamde PAS (Project Aanpak Stikstof).

In eerste instantie was er namelijk binnen de PAS geen stikstof ruimte gereserveerd voor 
Zeeland, anders dan alleen voor autonome ontwikkelingen en de landbouw. Na intensief 
overleg tussen de provincie en de minister van EZ, is via een bijzondere juridische 
constructie voldoende stikstofruimte voor het Sloegebied en de Kanaalzone beschikbaar 
gekomen.
Daarvoor was het weer wel noodzakelijk om het Sloegebied aan te melden als een 
“complex” project op grond van de Crisis- en herstelwet (CHW). Met het besluit van 8 
september 2015 heeft de minister de aanmelding geaccepteerd en hebben de 
bestemmingsplannen een status op grond van de CHW.

 
Aanvankelijk was het de bedoeling om het bestemmingsplan in december 2016 vast te laten 
stellen door beide gemeenteraden.

Door noodzakelijke herberekeningen op grond van de PAS is er verdere vertraging ontstaan 
in de planning, zodat pas eind april 2017 het verplichte advies aan de commissie MER kon 
worden gevraagd. 

De commissie heeft eerst een conceptadvies uitgebracht. Op  22 mei jl. is het concept  van 
het advies, ambtelijk met de commissie besproken. De commissie heeft daarna het advies 
op enkele onderdelen aangepast en een voorlopig toetsingsadvies uitgebracht. De 
commissie adviseert om op grond van het advies het MER aan te vullen. De commissie 
verwacht voor 13 augustus a.s. de aangepaste versie terug, waarna zij het definitieve 
toetsingsadvies zal uitbrengen.  

Het advies
De commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen. De 
commissie formuleert dat als “essentiële tekortkomingen”. Deze terminologie heeft juridische 
betekenis. Voor de Afdeling rechtspraak van de Raad van State levert dat in het algemeen 
een ontbindende uitspraak op, ingeval een derde beroep heeft aangetekend tegen het 
bestemmingsplan. Hierdoor krijgt het advies van de commissie dan ook een bindend 
karakter. Hieronder zal nader ingegaan worden op de meest in het oog springende 
opmerkingen van de commissie.

Windenergie 
De commissie is van mening dat in het MER geen mogelijkheden zijn beschreven in het 
plangebied voor windenergie, terwijl daarvoor wel een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen 
in de bestemmingsplannen. Op grond van de jurisprudentie is het vereist dat bij het 
opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan, daarvan ook de 
toekomstige milieueffecten in beeld worden gebracht.  
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Hierover is uitvoerig met de commissie gesproken. De regeling zoals die namelijk in het 
MER en het bestemmingsplan is opgenomen is een welbewuste keuze geweest. 
De aard van het Sloegebied met diffuse vormen van verschillende industriële en logistieke 
bedrijvigheid, maakt het ingewikkeld om op voorhand aan te wijzen waar windmolens 
geplaats kunnen worden. Veelal hebben bedrijven overhoeken of nog niet vol gebouwde 
locaties waar initiatieven voor windmolens ontplooid kunnen worden. Op voorhand is 
daarover niets te zeggen. 
De commissie is van mening dat de milieueffecten wel op voorhand in beeld gebracht 
moeten worden. 

Bezien zal worden of dit mogelijk is. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de 
wijzigingsbevoegdheid in de bestemmingsplannen worden geschrapt en zal aan initiatieven 
meegewerkt kunnen worden door middels van een zogenaamde buitenplanse procedure. 
Op dat moment kunnen dan per initiatief de milieuaspecten in beeld worden gebracht. 
Dergelijke zogenaamde buitenplanse procedures zijn langer en complexer dan het 
toepassen van een wijzigingsbevoegdheid. Dat kan betekenen dat bedrijven daardoor 
afhaken en de provinciale  doelstelling om voldoende windenergie vermogen op te stellen 
onder druk komt te staan. Ambtelijk is hierover ook al met de provincie gesproken. Er zal 
gezocht worden naar een oplossing, die tegemoet komt aan zowel het advies van de 
commissie, maar ook de provinciale doelstelling haalbaar laat zijn.

Kolencentrales
Dit deel van de het advies heeft in feite betrekking op het grondgebied van de gemeente 
Borsele en is niet relevant voor de gemeente Vlissingen. Desalniettemin willen wij u dit punt 
niet onthouden
In het MER is rekening gehouden met de kolencentrale Borssele, hoewel deze inmiddels is 
gesloten. Dit is gedaan omdat de vergunning voor de kolencentrale nog wel aanwezig is en 
in principe de centrale morgen weer opgestart zou kunnen worden. Daardoor is deze 
centrale meegenomen in de autonome ontwikkeling. 
(De autonome ontwikkeling is de bestaande situatie en alle ontwikkelingen en activiteiten die 
met enige zekerheid plaats zullen vinden. De autonome ontwikkeling wordt vergeleken met 
de referentiesituatie. Dat is de situatie van het milieu in de toekomst als het project of plan 
niet doorgaat.)  
De commissie is van oordeel dat door het energieakkoord, het rekening houden met de 
milieuvergunning van de kolencentrale sprake is van een theoretische benadering en is dan 
ook van mening dat in de referentiesituatie daarmee geen rekening moet worden gehouden. 
Voorts is de kolencentrale gebruikt voor de worst–case benadering  in het alternatief 
“Industrie en Energie”. De commissie is van oordeel dat niet is in te schatten of daarmee wel 
de milieueffecten voldoende in beeld zijn gebracht, bijvoorbeeld geluid.

Over de uitleg van de commissie over de autonome ontwikkeling kan men twisten, omdat 
voor het voormalig Thermphos terrein en voor Zalco geen zelfde redenring wordt gevolgd, 
terwijl daar wel de vergunning in de autonome ontwikkeling zijn opgenomen. 
Onderzocht zal worden of hier een andere bedrijfscategorie neergezet kan worden op grond 
waarvan de worst-case in het algemeen bepaald kan worden. 

Industriegeluid
De commissie is van mening dat voor industriegeluid inzicht wordt gegeven op het MER in 
de effecten van het plan ten opzichte van de referentiesituatie. Kort en goed komt het er op 
neer dat er een kaart wordt toegevoegd waarin de stand van het geluidzone beheersysteem 
voor het Sloegebied op dit moment.
In 2008 is de geluidcontour voor het Sloegebied in overleg met bedrijven, bewoners en 
provincie en gemeenten vastgesteld. Dit systeem is steeds uitgangspunt geweest in de 
benadering van het industriegeluid voor de MER. Dit systeem dat door de RUD wordt 
beheerd werkt naar behoren. Op grond van dit systeem zijn de maximale waarden bepaald 
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en is de zone rondom het Sloegebied vastgelegd. Ook zijn op basis van deze zone al vele 
woningen rondom het Sloegebied akoestisch geïsoleerd, vooral in de kernen Nieuwdorp en 
Borssele. In principe weten alle betrokkenen wat het maximale geluidniveau voor het 
Sloegebied inhoudt.
De commissie vindt het van belang dat de situatie ten tijde van de besluitvorming in beeld 
wordt gebracht en deze inzichtelijk wordt gemaakt. Hoewel richting de commissie is gesteld 
dat het slechts een momentopname is, heeft de commissie in het advies hieraan vast willen 
houden.
Het is niet onmogelijk om de commissie op dit punt tegemoet te komen. 
Voorts is er nog een technisch punt genoemd door de commissie over een bepaald 
deelgebied in het zonesysteem ter hoogte van Nieuwdorp. Dit zal ook worden opgelost.

Natuur
Met betrekking tot de het hoofdstuknatuur in het MER en de passende beoordeling 
constateert de commissie enkele tekortkomingen van juridische aard. De commissie is van 
mening dat de beschrijving waar de alternatieven worden vergeleken met de huidige 
feitelijke situatie, te wensen overlaat. Hier heeft de commissie een punt. De passende 
beoordeling en het hoofdstuk natuur zijn opgesteld door Arcadis adviesbureau. Wij zullen 
Arcadis het MER en de passende beoordeling laten aanvullen overeenkomstig het advies 
van de commissie.

Voorts maakt de commissie nog opmerkingen over “niet broedvogels”, waarbij ze van 
mening is dat de conclusie in het MER, dat er significante negatieve effecten op niet-
broedvogels uitgesloten kunnen worden, nader onderbouwd dient te worden. Op dit punt kan  
de commissie tegemoet worden gekomen. 

De commissie is verder van mening dat op hoofdlijnen mitigerende maatregelen worden 
beschreven die negatieve effecten op beschermde flora en fauna voorkomen.
Uit het overleg met onze adviseurs blijkt  dat de commissie daarin tegemoet kan worden 
gekomen.

Duurzaamheid
Tenslotte adviseert de commissie om in de bestemmingsplannen aandacht te besteden aan 
het door Zeeland Seaports opgestelde document “Ambitie 2030 Duurzaamheid werkt”, dat 
mede ondertekend is door de Provincie Zeeland, Portiz en de ZMF.

De gemeenten Borsele en Vlissingen zijn geen directe medeondertekenaars van dit 
document geweest, maar wel als aandeelhouder van ZSP daarbij betrokken.  

Omdat het uitgangspunt was om de actualisering van de bestemmingsplannen 
beleidsneutraal te laten verlopen, zal bezien worden op welke wijze daarin aandacht 
gegeven kan worden.
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Planning
Het voornemen was om in oktober a.s. de gemeenteraden van Borsele en Vlissingen de 
bestemmingsplannen te laten vaststellen. Door de gevraagde aanvulling door de commissie 
verschuift de planning met 3 maanden en zal deze vaststelling in de maand januari 2018 
plaats kunnen vinden. E.e.a. is echter nog afhankelijk of er zienswijzen binnenkomen op het 
bestemmingsplan en hoeveel en wat de inhoud daarvan is. In ieder geval zal er alles 
aangedaan worden om nog in deze raadsperiode de bestemmingsplannen vast te laten 
stellen.  

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


