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ONDERWERP    
    
Motie Milieustraat dichtbij- Principebesluit regionalisering (regionale spreiding) milieustraten 
Zeeland 
 
 
Geachte raad, 
 
Op 15 december 2022 stemde u, gemeenteraad, van Vlissingen, (document 2203774) in 
met het voorstel van het dagelijks bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Openbaar 
Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (Hierna: O.L.A.Z.) om te komen tot een regionale 
spreiding van milieustraten in Zeeland. Dit zoals bedoeld in het rapport Royal Haskoning 
DHV (Hierna: RHDHV). Ook ging u akkoord met het uitvoeren van nader onderzoek en 
uitwerking van regionale spreiding tot definitieve besluitvorming. Tijdens de 
raadsvergadering van 15 december 2022 werd de motie van LPV (22226184) aangenomen. 
Daarin werd gesteld dat het college haar uiterste best moet doen om de toekomstige 
milieustraat in Vlissingen te krijgen, of zo dicht mogelijk bij Vlissingen, aan de westzijde van 
het kanaal te krijgen. Afhankelijk van de zienswijzen van de overige Zeeuwse gemeenten 
wordt in de volgende fase de regionale spreiding van de milieustraten onderzocht en 
uitgewerkt voor de definitieve besluitvorming. 
 
Uiteindelijk willen we toekomstbestendige milieustraten in Zeeland en voor onze inwoners 
van gemeente Vlissingen. Hiervoor doorlopen we een proces waarin verschillende zaken, 
waaronder de locaties, worden onderzocht en uitgewerkt. Deze locaties moeten zorgvuldig 
en integraal worden afgewogen. De toekomstige milieustraten moeten op een geschikte 
locatie staan die goed bereikbaar en toegankelijk is. Hierbij is de nabijheid van de 
milieustraat voor inwoners van Vlissingen een belangrijk uitgangspunt Als we ons, 
voorafgaand aan het locatieonderzoek, beperken tot alleen de locaties aan de westzijde van 
het kanaal in of dichtbij Vlissingen, dan bestaat de mogelijkheid dat we locaties uitsluiten die 
ook volgens u wellicht een betere optie zouden zijn. Daarom willen we de motie integraal 
afwegen, na de onderzoeksfase en voor de definitieve besluitvorming. 
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Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,                de burgemeester, 

 
drs. R.D.A. Wiskerke    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




