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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2598  
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030 – 234 76 66 of 06 – 310 464 79.  

 

Persbericht 

 
Milieueffectrapport voor het Sloegebied nog niet 

compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de bestemmingsplannen 

voor het Sloegebied beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele punten aan 

te passen.   

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraden van Borsele en Vlissingen - besluiten over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De gemeenten Borsele en Vlissingen willen de bestemmingsplannen herzien voor het 

Sloegebied. Het Sloegebied is, naast de Kanaalzone Terneuzen, het belangrijkste ha-

ven- en industriegebied in de provincie Zeeland. De bestemmingsplannen leggen voor 

een groot deel het bestaande type bedrijvigheid vast. De bestemmingsplannen maken 

ook nieuwe bedrijvigheid mogelijk zoals bedrijven in de logistieke, energie en chemie-

sector. Circa 186 hectare is nog beschikbaar voor nieuwe bedrijven.  

 

De gemeenteraden van Borsele en Vlissingen besluiten binnenkort over de bestem-

mingsplannen. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieuef-

fectrapport. De gemeenten hebben de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te 

toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport op een aantal onderdelen nog niet com-

pleet is. Zo zijn de mogelijkheden voor windenergie  niet onderzocht, terwijl windturbines 

wel mogelijk zijn via een wijzigingsbevoegdheid in de bestemmingsplannen. Ook wordt 

onder meer de toename van fijn stof en geluid onderschat omdat de effecten ten on-

rechte vergeleken worden met de situatie waarin de - inmiddels gesloten- kolencentrale 

nog in werking is.  

 

De Commissie adviseert de gemeenten de ontbrekende informatie alsnog in beeld te 

brengen, voordat de besluiten over de bestemmingsplannen worden genomen. De ge-

meenten hebben aangeven de genoemde informatie aan te vullen en deze door de 

Commissie te laten toetsen. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2598
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