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vAN HET ADvIES

In het kader van het proJect 'Duurzaam Veilig' heeft de provincie Zeeland het
voornemen om bij Breskens, Sluis en Aardenburg rondwegen aan te leggen.
Hoofdpunten v¿¡.n het advies voor richtlijnen voor de MER'en dat daarvoor zal
worden opgesteld zijn:
a

Bij de behandelingvan probleemstelling en doel en, in samenhang daarmee,
van de voorgenomen activiteit en de alternatieven en hun effecten, dient
aandacht te worden besteed aan de aspecten verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, leefbaarheid en inpassing en inrichting.

a

Probleemstelling, doel en alternatieven moeten zndanlg worden geformuleerd dat mede inhoud wordt gegeven aan de beoogde voorbeeldfunctie voor
Nederland van het proJect 'Duurzaam Veilig'. In dit verband vraagt ook het
onderdeel'monitoring en evaluatie' biJzondere aandacht.

a

Geadviseerd wordt, alternatieven te onb¡rlkkelen vanuitverschillende invalshoeken, gerelateerd aan de hierboven genoemde aspecten, en daarbij te
streven naar convergentie van de oplossingen die vanuit die invalshoeken
worden onhvikkeld.

a

Van de uitwerking van nul- of nulplus-alternatieventl kan alleen worden afgezier: wanneer in het MER wordt aangetoond dat deze alternatieven niet
kunnen strekken tot realisering van het doel van het voornemen.

a

De toekomstige verkeerssituatle dfent nauwkeurig te worden geanalyseerd,
mede tegen de achtergrond van de toekomstige Vaste Oeververbinding Wes-

terschelde en de relaties met het wegennet in Belgiê.

Bij de behandeling van de inpassings- en inrichtingsproblematiek (ingrepen,
positieve maatregelen, positieve en negatteve effecten) dientbijzondere aandacht te worden besteed aan de cultuurhistorische betekenis van de te
doorsniJden gebieden bij Sluis en Aardenburg en aan de betekenis voor de
(relatie tussen de) leefgebieden van kenmerkende, zeldzame en bedreigde
planten- en diersoorten.

I

Bestaande uit maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid ronde
de traverses door Breskens, Sluis en Aardenburg.

-l-

I

I¡r¡,prunYc

Het demonstratieproject 'naar een duurzaam veilig wegennet in

WestZeeuwsch-Vlaanderen'van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is onder
meer gericht op de aanleg van rondwegen voor snelverkeer bij Breskens, Aardenburg en Sluis. Hiermee wordt beoogd de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de kernen van deze steden te verbeteren en om in het betang van de
verkeersveiligheid bij te dragen aan hetbeoogde patroonvan stroom-, gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen. In Breskens staan deze aspecten metname
onder druk omdat het gedeelte van de N677 dat door de stadskern loopt, behalve plaatselijk verkeer ook doorgaand verkeer en verkeer van en naar het bedrijventerrein aan de oostziJde van de stad moet verwerken. In Aardenburg gaat
het vooral om het doorgaand verkeer vanuit Belgiê naar de Zeeuws-Vlaamse
kust en om wachtverkeer op de relatie (Holland) Zeeland, - Westelijk België,
FrankriJk en Engeland. In Sluis geeft het doorgaande verkeer vanuit Beþë
naar de Zeeuws-Maamse kust problemen in combinatfe met het intensieve bestemmingsverkeer naar en van deze zeer druk bezochte stad.
Hoewel voor de aanleg van deze wegen geen wettelijke plicht bestaat tot milieu-

effectrapportage (m.e.r.), is hiertoe toch besloten. Eén milieu-effectrapport
(MER) zal handelen over de voorgenomen aanleg van een rondweg om Breskens, in de gemeente Oostburg. Een tweede MER heeft als onderwerp de rondwegen bij Aardenburg en Sluis, in de gemeente Sluis-Aardenburg. De MER'en
worden opgesteld met het oog op de wijziging van de vigerende bestemmingsplannen. Het bevoegd gezagis voor de rondweg Breskens het gemeentebestuur
van Oostburg. Voor de besluiten over de rondwegen Sluis enAardenburg is het
gemeentebestuurvan Sluis-Aardenburg bevoegd. De inltiatiefnemer is het provinciebestuur van 7,eeland.
Met de kennisgeving van de startrrotities2l op lOJuni 1996 zijn de procedures
van mtlieu-effectrapportage (m.e.r.) gestart. De Commissie is op 31 mei 1996
in de gelegenheid gesteld advies voor richtlijnen uit te brengensl. Aangezien de
drie projecten door de initiatiefnemer en hetbevoegdgezagin feite als onderdelenvan één projectworden behandeld, brengt de Commissie over de richtlijnen
voor beide MER'en één geïntegreerd advies uit.

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. De
samenstelling hiervan is opgenomen in de projectgegevensal. De werkgroep
treedt op namens de Commissie voor de milieu-efiectrapportage en wordt verder in dit advies 'de Commissie' genoemd. Het doel van dit advies is aan te geven welke informatie in het MER zou moeten worden opgenomen. BiJ de opstellingvan haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met de via het
bevoegd gezagontvangen adviezen, commentaren en opmerkingensl.

l.

2

Zie bijlage

3

Ziebijlage 2.

4

Zie bijlage 3 van dit advies.

5

Bijlage 4 geeft een lijst van deze reacties.
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2.

PnogLppnfisTELLING, DOEL EN BESLUIT\TORMING
7. IO, lid 1, onder a van de Wm:
Een MER bevat ten minste : "een beschrljuing uan letgeen met de uoorgenoîÊn actiuíteít usordt be'
oogd."

Artikel

7. 10, lid I, onder c van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een ao:ndui.díttg uan de besluiten blj de uoorbereidíng usaaruan let mítieu-effectrapportwordtgemaøkt, eneenouerzíchtuande eerder geramenbesluitenuanbestuursorganen, die betrekkíng tebben op de uærgerwmen actíuXeít en de beschreuen atternatieuen."

Artikel

2.r

Probleemstelling
Het MER moet in een uitgewerkte probleemstelling beschrijven voor welke (bestaande en toekomstige) knelpunten hetvoornemen een oplossing tracht te vinden. Daarbij dienenverschillende schaalniveaus te worden beschouwd: lokaal,
regionaal, interregionaal en nationaal. Wat het naüonale schaalniveau betreft
is van belang dat het project 'duurzaam veilig' uitdrukkelijk is opgezet als voor-

beeldproject.
De probleemstelling dient betrekking te hebben op de verkeersveiligheid en op
de overigeverkeerskundige problematiekwaarvoor een oplossingwordtgezocht
en op de overige leefbaarheidsaspecten. Aangezien de te treffen voorzieningen
in hoofdzaak ruimtelijk van aard zijn en daarmee een ruimtelijke inpassingsen inrichtingsproblematiek oproepen, dient ook deze bij de probleemstelling te
worden betrokkenGl.

2.2

Doel en noodzaak
Uit de probleemstelling moet een concrete en duidelijke omschrijving van het
doel worden afgeleid. Het doel dient zo te worden geformuleerd, dat ook milieuwiendelijke opties als alternatieven kunnen worden beschouwd. Om goed
richting te geven aan de afbakening van te beschouwen en de beoordeling van
beschouwde alternatieven en varianten is het zinvol om de doelstelling aan de
hand van operationele criteria verder uit te werken.
De doelstelling dient betrekking te hebben op de hierboven a¿rngeduide onderdelen van de probleemstelling, te weten: de verkeersveiligheid, de leefbaarheid,
de overige verkeerskundige aspecten, de invulling van het voorbeeldkarakter
van het project en de inpassings- en inrichtingsproblematiek.
De startnotitie geeft aan, dat het MER niet alleen zal moeten ingaan op de wijze
van uitvoering, maar ook op de raodzankvan infrastructurele maatregelen. Het
is belangrijk dat het MER daarbij lokale omstandigheden toetst aan expliciete

beleidscriteria.
De operationeel geformuleerde doelstelling kan dienen:
. voor de selectie van in het MER te beschrijven alternatieven (afbakeningsfunctie);
. om de alternatieven met elkaar te vergelijken (rangschikkingsfunctie).

6

Zie bijvoorbeeld inspraakreacties nr, 25 en27, bülage 4.

.4-

Met behutp van een robuustheidscontroleTl kan worden nagegaan in hoeverre
een alternatief voldoet aan doelstellingen of criteria, ook indfen de vooronderstellingen (biJvoorbeeld overde onturikkelingvanhetwegverkeer)tegen- ofmeevallen.

Besluitvorming

2.3

Kort moet worden aangegeven, welke voorwaarden (ruimteliJke beperkingen,
grenswaarden emissies en dergeliJke) gelden bij dit voornemen. Hierbij dient te
worden verwezen naar de beleidsnota's, (ontwerp-)plannen en wetten, waarin
dezevoorwaardenziJn ofwordenvastgelegd. De hardheidvan dergelijkebesluiten moet ook worden aangeduid. Aangegeven moet worden, of er in de omgeving van het plangebied gebieden llggen, die een speciale status in het beleid
hebben of krijgen (bodembeschermingsgebieden, stiltegebieden, waardevolle
cultuurlandschappen, onderdelenvan de ecologische hoofdstructuur, gebieden
onder de Boswet et cetera), en wat de consequenties zijn voor de ontwikkeling
van alternatieven. Ingegaan moet worden op de relatie met de ruilverkaveling
Sluis/Aardenburgsl.
Tevens moet aangegeven worden welke kwalitatieve of lnvantitatieve criteria
voor beoordeling van alternatieven þijvoorbeeld grens- en streefivaarden) kunnen worden ontleend aan het beleid inzake landschap, natuur en milieu.
Het MER dient aan te geven voor welke besluiten het is opgesteld. Tevens kan
worden beschreven volgens welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt en
welke adviesorganen en instanties daarbij formeel en informeelzljnbetrokken.
Tot slot moeten de beslutten worden aangegeven die ir¡ een later stadium nog
moeten worden genomen om de voorgenomen activiteit te realiseren.

7

gebruikt de Commissie als aanduiding voor de mate waarin een alternatief voldoet (aan doelstellingen of criteria), ook indien de vooronderstellingen tegen- of meevallen. Dit ter onderscheid van een geuoetigheldsanalgse, die de mate aangeeft waarin de voorspelde omvang van een milieuva¡iabele afhangt van een andere variabele.

I

Ze bijvoorbeeld inspraakreactles nr. 3 en 35, bijlage 4.

Deze term
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3.

VooRCpUOMEN ACTTvIIEIT DN ALIERNATIEvEN
7. lO. lid I. onder b van de Wm:
Een MERbevat ten minste: "eenbeschtljuíng uande Doorgenomenacttuiteítenuande toljze LDaaÍop
zlj zatuordenuitgeuoerd, alsmede uønde alterncttíeuendaaruoor, die redelljkeruuijs ínbescttouwing
díenen te worden genomen."

Artikel

Artikel 7.10, lid 3 van de Wm:
'Tot de ingeuolge tet eerste ltd, onder b, te beschrljuen alternatíeuen behoort ín i.eder geual læt alternøtíeJ wanrblj de nadelþe geuoþen uoor het mílieu usorden uoorkomen, dan toel, uoor z.ouer dat niet
mogelljk is, deze met gebrulkmøking uan de beste bestaa¡'tde mogelljktæden ter beschermíng uan
het míIieu, zoueel mogetljk toorden beperkt."

3.r

Algemeen
De voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten worden beschreven voor
zover van gevolgen voor het milieu sprake is. Mede om beter zicht te krijgen op

mogelijke alternatieven kan het zinvol zijn de acüviteit op te splitsen in deel-,
neven- en vervolgactiviteiten.
Daarbij verdient het aanbeveling om onderscheid te maken tussen activiteiten
die plaatsvinden:
¡ in de realisatiefase (inrichting/aanleg). De beschrijving van deze activiteiten
kan worden beperkt tot een opsomming van ingrepen met ernstige milieuschade;
. in de gebruiksfase (gebruik en beheer);
. na functiewijziging van de wegen door de kernen.
Bij de formulering van alternatieven dient een verband te worden aangegeven
met de doelstelling van het projectsl. Bij de moüvering gaat in het MER vooral
de aandacht uit naar de milieuargumenten, waaronder die met betrekking tot
de verkeersveiligheid 1ol .
Om een onderlinge vergelijking mogelijk te maken moeten de te vergelijken alternatieven tot op hetzelfde detailniveau worden uitgewerkt.
In ieder geval moet het meest milieuwiendelijke alternatief worden beschreven.

3.2

Alternatieven

3.2.r

Opbouw cn afbakenlng
De startnotities geven aan, welke alternatieven de initiatiefnemer in het MER
wil beschouwen. De redenen waarom nu juist deze alternatieven zullen worden
beschouwd, en andere niet, worden uit de startnotities niet duidelijk. De in de
startnotities genoemde alternatieven maken daardoor de indruk betrekkelijk
willekeurig tot stand le zijn gekomen. De Commissie adviseert om in het MER
een overzicht te geven van alle afzonderlijke maatregelen die, tegen de achtergrond van de probleem- en doelstelling in de brede zin als bedoeld in $ 2.1 en

I

Zíe52.2 van dit advies.

10

Zie bijvoorbeeld inspraakreactie nr. 25, bijlage 4.
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van dit advies, en rekening houdend met de stand van de techniek en met
hetgeen naar aanleiding van de startnotitie van verschillende zijden naar voren
is gebracht, zouden kunnen worden genomen. Daartoe behoren ook preventieve, mitigerende en compenserende milieumaatregelen. Bijzondere aandacht
waagt de Commissie voor in samenhang met de aanleg van de u¡egen te treffen
voorzleningen op het gebied van landschap, natuur, milieu en leefbaarheid (recreatie, voorzieningen voor langzaarnverkeer): in de lengterichüng (onder meer:
de overgedimensioneerde berm als onderdeel van ecologische infrastructuur)
en in de dwarsrichting (aandacht voor kruisende gebruiksstructuren). Ook de
wijze van omga¿rn metbekende en nog nietbekende cultuurhistorie/archeologische structuren en elementen waagt de aandacht.
$ 2.2

v¿u:r. een (relatieve) realiseerbaarheids- en doelmatigheidsanalyse een 'catalogus' kunnen worden samengesteld van maatregeIen met een duidelijk probleemoplossende potentie. Op grond van beschouwingen over (verhouding tussen de) hoofdaspecten van de probleem- en doelstelling (veiligheid, verkeersafwikkeling,leefbaarheid, voorbeeldfunctie, inrichtingsproblematiek) kunnen nu verbindende en richtinggevende principes voor de
samenstellingvan alternatieven (uit de 'catalogus') worden geformuleerd. Deze
principes moeten eerderworden gezlen als 'invalshoeken'voor het zoeken naar
alternatieven, niet als basis voor optimalisatie van steeds één aspect van de
probleem- en doelstelling. Wanneer tijdens het onderzoek blijkt dat alternatieven die zijn ontwikkeld vanuit verschillende invalshoeken, weinig zullen verschillen (wat betreft feitelijke planinhoud, doelmatigheid en milieu-effecten) of
goed kunnen worden gecombineerd, dan verdient het aanbeveling om deze convergentie te benutten en slechts die alternatieven volledig uit te werken die
werkelijk onderscheidend zijn. Het aantal uiteindeliJk uit te werken alternatieven kan daarmee per rondwegzoveel mogelijk worden beperkt.

Uit deze 'grosliJst' zou op basis

Als suggestie geeft de Commissie in ovenveging, de volgende invalshoeken in
beschouwing te nemen voor de ontwikkeling van alternatieven:
1. Uitgaanvan deverkeerskundige aspecten en ontwerpnormen (veiligheid, afwikkelin$. Dit kan leiden vermoedelijk tot tracés met een ten opzichte van
de omgeving 'autonome' ligging (vergelijk de Napoleonswe$. Het lengteprofiel staat niet noodzakeliJkerwiJ s in verband met de interne polderstructuur.

Belangrijk aandachtspunt vormen hier de gebruikspatronen en de landschappelijke structuurlijnen die dwars op het lengteprofisl liggenrlì.

2.

I

I

Uitgaan van de inpassings- en inrichtingsproblematiek, waarbij de tracés
worden opgevat als 'demarcatielijn' tussen de stedelijke en de landeliJke omgeving.
Voor Breskens gaat het dan om de demarcatie tussen enerzijds de woonbebouwing en hetindustrieterrein, en anderzijds het agrarisch gebied. Brlzondere aandacht wagen de inrichting van de strook tussen de randweg en de
stedelijke bebouwing respectievelijk het bedrijventerrein, en de overgang
tussen de rondweg (in combinatie met deze strook) en het agrarisch gebied.

Zie bijvoorbeeld inspraakreactie nr. 25, biJlage 4.
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Voor Aardenburg en Sluis betreft deze optie veeleer de demarcatie tussen
(het gebied dat directverbonden is met) de historische stad en het agrarisch
buitengebied. De rondwegen hebben op deze manier een duidelijke ruimtelijke relatie met de steden \¡¡aarvan ze de kernen moeten ontlasten en borduren door hun ligging voort op het concentrische systeem van voorzieningen die de steden moesten beschermen. De gebieden tussen de rondwegen
en de oude stadswallen kunnen zodanig worden ingericht dat de aanwezige
cultuurhistorische structuren en elementen goed tot hun recht komen, en
dat de potenties voor bij het cultuurhistorisch gegeven passende natuurontwikkeling worden benutl2l.

Belangrijkste aandachtspunten in deze opties zijn:
. de (al dan niet tijdelijke) bestemming en inrichtingv¿rn de 'bermzone'tussen de nieuwe u/eg en de bebouwing;
. de gebruikspatronen en de landschappelijke structuurlijnen en elementen waarmee de weg interfereert.

3. Uitgaan van de inpassings-

en inrichtingsproblematiek waarbij de tracés
worden ingepast in de bestaande interne polderstructuur: ze worden zo veel
mogelijk op of parallel aan de bestaande polderwegen gelegd, teneinde de
bestaande kavelstructuren zo weinig mogelijk te doorsnijden en de bestaande maat van de polders zo veel mogelijk te handhaven. Belangrijk aandachtspunt is hier de functionele en visuele afstemming tussen de bestaande en de nteuwe infrastructuur.

De afbakening van de beschouwde alternatieven moet worden gemotiveerd,
evenals de selectie van het eventuele voorkeursalternatief. Bij de motivering
gaat in het MER vooral de aandacht uit naar de milieuargumenten.
Bij alle alternatieven zal moeten worden bezien, in hoeverre er varianten mogelijk zijn die minder milieuschade veroorzaken en of er mitigerende maatregelen
kunnen worden getroffen.
Ten minste bij het milieuvriendelijkste alternatief zal moeten worden bezien,
of naast mitigerende ook compenserende maatregelen zinvol zünttl.
3.2.2

Nulalternatief
Van de uitwerking van nul- of nulplusalternatievenlol katt alleen worden afgezien wanneer in het MERwordt aangetoond dat een situatie, waarbij de voorgenomen activiteit of één van de alternatieven niet plaatsvindt, in relatie tot het

t2

Een voorbeeld: Indien sprake zorr ziirr van zout water in de ondiepe ondergrond, zou het interessant kunnen
zijn om niet alleen na te gaan hoe verzilting van landbouwg¡onden als gevolg van aanleg van een rondweg kan

worden voorkomen, maar ook hoe (in combinatie daarmee) aan de 'stadskant' verzilting juist kan worden
gebruikt als aanleiding voor natuurontwikkeling in samenhang met het cultuurhistorisch gegeven. In dit
verband wordt gewezen op het feit dat Aardenburg en Sluis destijds gelegen waren aan zeearmen, gedeeltelijk
door schorren werden omgeven en daardoor als vanouds een zilt stadsfront hadden.

r3

Zie bijvoorbeeld inspraakreactie nr. 29, bijlage 4.

t4

Bestaande uit maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid rond
de traverses door Breskens, Sluis en Aardenburg.
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doel van het voornemen geen reëel alternatief is. In dat geval kan worden
volstaan met het beschrijven van de huidige situatie en autonome onturikkeling
als referentiekaderrsl 16l.
3.2.3

Meest mllleuvrlendeltJk alternatlef
Het meest milieuvriendeliJke alternatief (mma) moet aan de volgende voorwaar-

den voldoen:
. het moet - net als de andere alternatieven - realistisch ziJn, dat wil zeæer:
het moet voldoen aan de doelstellingen v¿ur de initiatiefnemer, alsmede binnen zijn of haar competentie liggen;
. het moet gericht zijn op maximale milieuwinst. Wanneer optimalisatie van
het ene milieu-aspect ten koste zou gaan v¿rn het andere, dienen die in deze
gemaakte keuzen te worden verantwoord.
Het ligt in de rede om zekerbiJ het mma compenserende maatregelen te treffen
voor die milieu-effecten, dle niet kunnen worden voorkomen of gemitigeerd.

4.

BpsreawDp MTLTEUToESTAND, AUToNoME oNTúrrrKKELINc EN MILIEU-DFFECTEN

4.L

Algemeen
Z. Í0, nA l, onder d van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een beschrljuíng uan de bestaande toestand uan læt milieu, ùoor zouer
de rnorgenomenoctíaíleitoJde besclveuenaltematíeuendna¡uoor geuoþenkutnenhebben, alsmede
uan d.e te uenuochten onttuikkelirtg uan dat mllieu, índíen de octiuÍtelt noch de altematieuen worden
ondernomen-"

Artikel

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de autonome ontwikkeling hiervan moetenworden beschreven als referentiegegevens voor de beoordeling van de te verwachten milieu-effecten. DaarbiJ wordt onder autonome
ontwikkelingverstaan: de toekomstige ontwikkelingvan het milieu zonder dat
de voorgenomen activiteit of een van de alternatieven wordt gerealiseerd, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele effecten van voltooide en in uitvoering z$nde ingrepen en ingrepen die als gevolg van reeds vastgelegd beleid worden voorzlen. De mate van waarschiJnliJkheid van die ingrepen dient zo goed
mogelijk te worden aangegeven.
Een goede (nadere) analyse van de verkeersstromen is daarbij, mede ter onderbouwing van de probleemstelling, noodzakelijkrTl. Daarbij dient aandacht te
wordenbesteed aan (huidige/toekomstige) intensiteitenop deverschillendeverbindingen (ook: sluipverkeer), aan de verplaatsingsmotieven (woon-werkverkeer, wachttransport, toeristisch verkeer en dergelijke) en de herkomst/be-

l5
l6
t7

Voor de milieu-aspecten, zle hoofdstuk 4 van dit advies.
Zie biJvoorbeeld inspraakreacties nr. 5, 17, 22, 2A, 50, 63 en vele anderen, bijlage 4.
Zie bijvoorbeeld inspraakreacties nr. 3, 6, lO, 34, 50, 63 en vele anderen, bUlage 4.

-9-

stemmingspatronen (ook: aandeel lange-afstandsverkeer). Tevens kan worden
aangegeven, of ook andere knelpunten een rol spelen bij de overwegingen om
de N677 respectievelijk de N25l en de N675 te weren uit de kern van Breskens
respectievelijk Aardenburg en Sluis, bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, het economisch verlies of de geluidhinder van de weg door de stadskernen. Bijzondere
aandacht is geboden voor de toekomstige opheffing van het autoveer Breskens
- Vlissingen, de ingebruikneming van de WOV en de te verwachten
infrastructurele vervolgacties en de relaties met het wegennet in België. Als er
onzekerheid bestaat over ontwikkelingen met belangrijke implicaties voor de
voorspellingvan de autonome milieu-ontwikkelingverdient het aanbeveling om
bij het aangevenvan de autonome milieugevolgen rekening te houden met onzekerheden, bijvoorbeeld door het uitwerken van enkele scenario's of aan de
hand van gevoeligheidsanalyses.
Bij onzekerheden over het wel of niet optreden van effecten moet behalve het
meest aannemelijke ook het slechtste denkbare scenario (worst case) worden
gebruikt.
ReferentleJaar
Voor de autonome milieu-ontwikkeling en de milieu-effecten moeten enkele referentietijdstippen genomen worden. Belangrijk zijn: een tijdstip kort voor de
ingebruikneming van de WOV en een tijdstip enige jaren daarna, bijvoorbeeld
het jaar 20 10. Daarnaast dient het MER aan te geven of er grote veranderingen
te verwachten zijn ná het jaar 2OlO.
Studlegebied
Het studiegebied omvat het tracé van de aan te leggen wegen en de omgeving
waarin effecten kunnen optreden.
Per milieu-aspect (lucht, bodem, water, et cetera) kan de omv¿ì.ng van het studiegebied verschillen. De begrenzing van de studiegebieden moet worden gemotiveerd en op kaart worden aangegeven.

In de praktijk is (voor de situatie van gebruikvan de infrastructuur) het studiegebied voor de milieu-aspecten geluid en lucht het gebied, dat beinvloed wordt
door significante veranderingen in de verkeersÍntensiteit en -s¿Ìmenstelling op
het op de tracédelen aansluitende verkeersnetwerk. Een significante verandering in de intensiteit op een wegvak kan daarbij gesteld worden op een toename
van ten minste 3oolo of een afname van ten minste 2oo/olen opzichte van de referentiesituatie ofzoveel minderals uitoogpuntvanverkeersveiligheid relevant.
Type mtlleu-lnformatie
Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet aangegeven worden
of deeffectentijdelijkofpermanentzijn, ophefbaarofonomkeerbaar, of zezich
afspelen op korte of op lange termijn, in hoevere er cumulatie (versterken of
uitdoven van effecten) kan optreden en of er sprake is van positieve effecten.
Het is van belang om de milieu-informatie niet alleen te relateren aan normen
en doelstellingen van het beleid voor landschap, natuur en milieu, maar ook
aan de wijze waarop en de mate waarin functies en belangen in het gebied als
gevolg van milieuveranderingen zullen worden beïnvloed (geschaad of bevorderd).
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De manier waarop de milieu-effecten ziJn bepaald moet worden toegelicht. Onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in gebruikte gegevens moeten worden vermeld.

Voor zover het gaat om effecten van het gebruikvan de infrastructuur (het verkeer) moeten de effectbeschriJvingen worden gebaseerd op voorspelde verkeersintensiteiten op de verschillende wegen/wegdelen. Deze kunnen per alternatief
verschillen. Het MER dient ten mlnste indicatief aan te geven wat de mogelijke
effecten kunnen zijn van voorzienbare secundalre ruimtelijke ontwikkelingen
die door de alternatieven geTnitieerd of gestimuleerd kunnen worden. Indien
een a¿rnpassingsverkaveling wordt overwogen, dient het MER hier milieu-informatie voor te leverenrs].
Het MER dient ten minste aandacht te besteden aan onderstaande milieu-aspecten:
. verkeersveiligheid
o geluid en trillingen

.
r
.
.
.
.
.

lucht

externe veiligheid
landschap
bodem en water
cultuurhistorie en archeologie
levende natuur
integraal woon- en leefmilieu.
De volgende paragrafen bevatten aandachtspunten voor deze milieu-aspecten.

1
ì

l
ì

l

4.2

Verkeersveiligheid
Bij de beschrijvingvan de bestaande milieutoestand, de autonome ontwikkeling
en de milieu-effecten moet aandacht worden besteed aan de (veranderingen in)
de factoren die de verkeersveiligheid beTnvloeden en aan de daaruit
voortkomende (veranderingen in) de verkeersveiligheid in en buften de
bebouwde komrel. Voorzover mogeliJk moet daarbiJ een lcwantitatleve indicatie
worden gegeven van de te verwachten ongevallenfrequentie (te onderscheiden
naar categorieënvanverkeersdeelnemers en naar ernstvan ongevallen/aantallen slachtoffers).

18
19

Zie Besluit m.e.r. 1994, toelichting bij categorie C9.I tot en met C9.3 landinrichting.
Zie biJvoorbeeld inspraakreacties nr. 3, 16 en 41, bijlage 4.
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4.3

Geluid en trillingen
bij de beschrijvingvan de bestaande milieutoestand, de autonome milieu-ontwikkeling
en de milieu-effecten zijn:
. de geluidbelastsng zo mogelijk berekend met behulp van het referentieniveau v¿u1 het omgevingsgeluid2ol. De berekeningen moeten worden uitgeDe belangrijkste aspecten, \¡r''aar aandacht aan besteed moet worden

voerd overeenkomstig het Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai van de

.
.
¡
.
.
.

Wet geluidhinder;
de niveaus ten gevolge van eventueel aanweziç niet-omgevingseigen bron-

nen"l;
geluidsaneringssituaties;
het met geluid belaste oppervlak door middel van contouren;
het aantal gehinderden;
bestaande en geplande geluidgevoelige objecten en gebieden (scholen, verzorgingstehuizen enwoon-, natuur-, stilte-, relatief stille- en recreatiegebieden) en de invloed daarop;
trillin€ishinder of -schade (niveau en bereik) ten gevolg van het verkeer of
andere relevante bronnen (voor wegen het aantal woningen en trillingsgevoelige bebouwing binnen circa 50 meter van de weg, met schatting van het
schaderisico).

Indien hiertoe aanleiding is kunnen de geluid- en trillingseffecten tijdens de
aanlegfase worden opgenomen (heien, gevolgenvan aan- en afuoervan materiaal, van tijdelijke verandering van verkeerscirculatie op aansluitende wegennet
door omleidingen en stremmingen). Het cumulatieve effect hiervan kan kwalitatief beschreven worden. Extra aandacht dient gegeven te worden aan werkzaamheden in de bebouwde omgeving, in hetbroedseizoen en in de nachtperioden.

Bij de berekeningen moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de
werkelijke te verwachten veranderingen in de verkeerssamenstelling en de verdeling van voertuigbewegingen over het etmaal en over de week. Als de verkeersintensiteit of -samenstelling duidelijk verschilt voor verschillende uren
van de dag, dagen van de week, respectievelijk perioden van het jaar moeten
die verschillen en de invloed daarvan op de geluidbelasting worden vermeld.
Eventueel wordt onderscheid gemaakt in L,n- waarden voor de dag- (O7 - 19
uur), de avond- (19 - 23 uur) en de nachtperiode (23 - O7 uur) afzonderlijk,
alsmede in L.*-waarden, een en ander overeenkomstig de voorschriften bij de
Wet geluidhinder.
Bij de bepaling van het aantal (al dan niet ernsti$ gehinderden en akoestisch
ruimtebeslag, eventueel metgeluidafschermendevoorzieningen, maggeen rekening worden gehouden met de aftrek ingevolge artikel lO3 van de Wet geluidhinder.

20

Dit niveau dient op een voldoende aantal representatieve punten te worden bepaald in overeenstemming met
de regels van lCG-rapport IL-HR-15-Ol (198f). Voor stiltegebieden zou de geluidbelasting in alle gevallen met
behulp van het referentieniveau moeten worden aangegeven.

2l

Zie IL-HR-15-Ol.
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Voorzover zinvol en methodisch mogeliJk moettevens cumulatie vangeluidhinder in de beoordeling worden betrokken. Een ontwerp-AMvB inzake cumulatie
geeft een berekeningsmethode waarrnee een aantal soorten geluid biJ elkaar
kunnen worden opgeteld.

4.4

Lucht
De belangrijkste aspecten, waar aandacht aan besteed moet worden bij de beschriJving van de bestaande milieutoestand, de autonome milieu-onh¡rikkeling

en de milieu-effecten zijn:
. huidige en te verwachten luchtkwaliteit op leefniveau aan de hand van de
volgende stoffen: CO, NO2, SOr, benzeen, benzo(a)pyreen, zv¡arte rook (roet),
fijn stof. Het betreft zowel de achtergrondkwaliteit in het gebied, als de verhoging daarvan nabiJ de wegen;
¡ aanwezi€heid van stank en kans op smogvorming (fotochemische luchtverontreiniging, vorming ozon en aldehyden).

Bij de voorspellingen dient te worden aangegeven of rekening wordt gehouden
met onturikkelingen in emissiefactoren van het wagenpark.

4.5

Externe veiligheid
Risico's waaraan de gebruiker van de weg wordt blootgesteld (bijvoorbeeld bij
een weg langs een havengebied of nabiJ een scheepvaartroute) moeten kwalitatief worden beschreven, voor zover dat voor de vergeliJking van de tracé-alternatieven relevant is.
De belangrijkste aspecten, waar aandacht aan besteed moet worden bij de beschrijving van de bestaande milieutoestand, de autonome milieu-ontwikkeling

en de milieu-effecten zijn:
. veranderingen in de individuele risico-contourafstanden voor de grenswaarde 10-6 en de streefi¡¡aarde 1O-8;
¡ toetsing aan de norm van 10-6 per jaar voor individueel risico ter plaatse
van (bestaande en reeds geplande) kwetsbare objecten;
. indicatie van verandering in het groepsrisico;
¡ indicatie van (eventuele verschillen in) het risico voor snelle verspreiding
van verontreinigingen bij calamiteiten, biJvoorbeeld via oppervlaktewater;
r l¡¡¡alitatieve aanduiding van gevoelige gebieden (onder andere woongebieden
en natuurgebieden) bij calamiteiten en indicatieve aanduiding van de risico's.
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4.6

Landschap
Het begrip landschap heeft betrekking op het ruimtelijk systeem, in het bijzonder de (maatschappelijk-) functionele en ecologische betrekkingen tussen de

onderdelen daarvan en de (visueel)-esthetische aspectenvan die onderdelen en
van het geheel. De belangrijkste aspecten, waar aandacht aan besteed moet
worden bij de beschrijving van de bestaande milieutoestand, de autonome milieuontwikkeling en de milieu-effecten zijr: (voorzover deze aspecten niet aan
de orde komen in de onder S 4.7 - $ 4.9 genoemde afzonderlijke aspecten van
het landschap)22]:
a

de visueel-ruimteliJke

structuur (grootschalig/kleinschalig; open/gesloten)

en het landschapsbeeld; identiteit van het landschap en identificatie van de
a

a

a

4.7

daarvoor belangrijke elementen en patronen;
horizontale enverticale samenhang (zichtrelaties, kavelrichtingenof gerichtheid in het landschapsbeeld, gebruiksrelaties, ecologische relaties);
aanwezigheid van gebieden met een speciale beleidsstatus (onder andere
waardevolle cultuurlandschappen, onderdelen van de Ecologische Hoofdstructuur, recreatief-toeristisch gebied) ;
toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid (mede in verband met de samenstelling van het verkeer);
de mate waarin het landschap veranderingen in aard en intensiteitvan het
gebruik kan opnemen2sl.

Bodem en u¡ater
Het gaat hierbij om de kwaliteit, de uiterlijke verschijningsvorm en de opbouw
van de bodem en, indien relevant, de diepere ondergrond en de kwaliteit en beweging van het samenhangende grond- en oppervlaktewatefal.
De belangrijkste aspecten, waar aandacht aan besteed moet worden bij de beschrijving van de bestaande milieutoestand, de autonome milieu-ontwikkeling

en de milieu-effecten zijn:
. aanwezigheid van en invloed op bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden;
. gevoeligheid voor en verandering in grondmechanische processen (zettin$;
. bestaande en toekomstige bodem- en grondwaterkwaliteit (inclusief verziltsng/verzoetin$. Hierbij moet rekening worden gehouden met doorsntJding
of beïnvloeding van verontreinigde locaties nabij het tracé/de tracés;
. bestaande en toekomstige grondwaterhuishouding (verdroging/vernatting,
grondwaterpeil, kwel/infìltratie) ;
. bestaande en toekomstige oppervlaktewaterkwaliteit en -huishouding;
. bestaand en toekomstig reliëf;
. aardkundige waarden.

22

Zie bijvoorbeeld inspraakreacties nr. 2L,29 en 54, bijlage 4.

23

Zie bijvoorbeeld inspraakreacties

24

Zie bijvoorbeeld inspraakreactie nr. 66, bülage 4,

nr.

16 en 31, bijlage 4.
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4.8

Cultuurhistorie en archeologie
Bij de beschrijving van de bestaande milieutoestand, de autonome milieu-ontwikkeling en de milieu-effecten gaat het, met name rond Sluis en Aardenburg,
vooral om de relicten (patronen en elementen in hun onderlinge samenhan$
van de middeleeuwse stadstructuur, die zich overigens in het geval van Aardenburg uitstrekt tot ruim buiten de grenzen van de thans aanwezige omwalling25l.

Daarnaast zijnvarr belang de structuren en elementen die samenhangen met
de occupatie en het gebruik van de landelijke omgeving (dijken, kaden, landgoederen, oude bewoningsplaatsen, fortificaties, wegen- en beplantingspatronen et cetera)261.

4.9

Iævende

natuur

De belangrijkste aspecten, waar aandacht aan besteed moet worden bij de beschrijvingvan de bestaande milieutoestand, de autonome milieu-ontwikkeling
en de milieu-effecten zijnzTl:

.
.
.
.

.

aarrwezigheid van elementen, respectlevelijk aantasting/uitbreidingsmogelijkheden van de ecologische hoofdstructuur, beschermde gebieden, reservaten;
toekomstige aanwezigheidvanvoor het studiegebied kenmerkende plantensoorten en plantengemeenschappen;
toekomstige aarrwezigheid van voor het studiegebied kenmerkende diersoorten;
toekomstige aanwezigheid van beschermde soorten en doelsoorten van het
natuurbeleid, alsmede zeldzame en bedreigde soorten (Rode-Lij st-soorten),
waaronder de boomkikker en de roodborsttapuit;
toekomstige aanwezigheid van ecosystemen met een grote graad van ongeschondenheid, kwetsbaarheid en/ of onvervangbaarheid.

Als hier geen zinvolle voorspellingen over kunnen worden opgesteld, dan dient
ten minste zo veel mogelijk inzicht te worden verschaft in:
r (toekomstige) ecologische systemen en relaties: de relaties tussen de verschillende habitats binnen het studiegebied en verbindingen met leefgebieden buiten het studiegebied;
o (toekomstige) landschapselementen die de ecologische relaties bevorderen
ofdie barrières opleveren voor deze relaties.
. (veranderende) functies van hetgebied alsvoortplantings-, overwinterings-,
pleister- of foerageerplaats voor diverse diersoorten, met nadruk op zeldzame en bedreigde soorten en soorten kenmerkend voor bijzondere omstandigheden.
speciaal bij biologische effecten kan sprake zijnvan veranderingen, die zich
pas op lange termijn manifesteren.

25
26
27

Zie bijvoorbeeld inspraakreacties n¡. 6 en24, bijlage 4.
Zie bijvoorbeeld inspraakreacties nr. 29 en 34, bijlage 4.
Zie biJvoorbeeld inspraakreacties nr. 6, f0, 29 en 59, bülage 4.
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4.lO

Integraal woon- en leefmilieu
Het woon- en leefmilieu betreft de cumulatieve gevolgen van ongelijksoortige
milieu-aspecten [(geluid, trillingen,lucht, (verkeers)veiligheid, barrièrewerking,
gedwongenvertrek (sloop van huizen)l op de gezondheid en de sociale omstandigheden van mensen die in het studiegebied verblijven, vooral de bewoners.
De belangrijkste aspecten, waar aandacht aan besteed moet worden bij de beschrijvingvan de bestaande milieutoestand, de autonome milieu-ontwikkeling
en de milieu-effecten z¡n281:
. de functioneel-ruimtelijke relaties in de bebouwde omgeving (bijvoorbeeld
de meest gebruikte routes naar school, openbare voorzieningen ofwinkels),
barrièrewerking van de infrastructuur;
r (bestaande en toekomstige) elgehele hinderbeleving (cumulatie van geluidhindermettrillingshinder, luchtverontreiniging, sociale onveiligheid, visuele
hinder, stank/stof, et cetera);
. de invloed van lawaai en luchtverontreiniging op de gezondheid (ook van
biJzondere bevolkingsgroepen, zoals CARA-patiënten) ;
o gedwongen vertrek door sloop van woningen.

4.ll

Secundaire effecten
Het MER dient een indicatie te geven van de gevolgen van eventuele secundaire

activiteiten. Dit zijn activiteiten die redelijkerwijs zullen worden ondernomen
als gevolg van de uitvoering van het gekozen alternatief. Hiertoe kunnen bijvoorbeeld behoren de verbetering of herinrichting van andere wegen, toename
van industriêle of recreatieve vesügingen en dergeliJke.

28

Zie bijvoorbeeld inspraakreacties nr. 6, 8,

4l

en vele anderen, bülage 4.
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Ð.

Vpncpr,r¡KrNc vAN ALTERNATTEvEN
7. 10, lid 1, onder f van de Wm:
Een MERbevat ten mlnste: "eenuergelljktttg uande hgeuoþe onderdeeldbesclveuente uerusachten
onttulkkeling uan het mllleu met de besctveuen geuolgen uoor het milieu uan de uoorgerømen actitsített, alsmede met de beschreuen geuoþen voor het mllleu uan elk der ín bescttouwÞtg ge¡wmen alter-

Artikel

natíeuen"

De milieu-effecten van (de voorgenomen activiteit en) de alternatieven moeten
worden vergeleken met elkaar, met de autonome milieu-ontwikkeling en met
de bestaande milieutoestand. Doel van de vergeliJking is inzicht te geven in de
mate waarin de positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit
en de alternatieven verschillen.

Bij de vergelijking moeten de doelstelltngen en de grens- en streefivaarden van
het milieubeleid worden betrokken.
Tevens kunnen de financiële aspecten van de altematieven erbij worden betrokken om de realiteitswaarde van de alternatieven beter te kunnen beoordelen. Dit is in het kader van de milieu-effectrapportage echter niet verplicht.

6.

Lppurpx

rN KENNIS

7. f O, lid l, onder g van de Wm:
Een MER bevat ten minste: "een ouerzlcht van de leemten tn de onder d en e bedoelde beschrlJui*
genld.w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ontvrikkeling daarvan, resp. van de milieu-effectenl ten geuolge van let ontbreken uan de benadþde gegeuens."

Artikel

De leemten in kennis en informatie, die van belang zijn voor een goede oordeelsvorming, moeten worden genoemd.
Het doelvan deze beschrijving is om een indicatie te kriJgenvan de volledigheid
van de informatie voor de besluitvorming.
Beschreven moet worden:
. welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is;
. in hoeverre dit de kwaliteit van de besluitvorming beïnvloedt.
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7

Ever,uerrpPRoGRAI}IMA
Artikel 7.39 van de Wm:
"Het beuoegd gezag dat een bestuít heefi genornen, blj de uoorbereídlng waaruan een mílieweffect'
rapport ís gemøakt, onderzoekt de geuoþen uan de betrokken activileit uoor let milieu, wøwteer zÜ
wordt ondemomen o;f nadat zlj ís ondernomeru"

Het bevoegd gezagmoet bü de besluitvorming een evaluatieprogramma opstellen teneinde de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten
te kunnen vergelijken en om zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te
treffen. Dit is te meer van belang omdat het hier een voorbeeldproject betreft.
Het verdient aanbeveling dat de initiatiefnemer in het MER reeds een aanzet
tot een dergelijk evaluatieprogramma geeft, omdat er een sterke koppeling bestaat tussen de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateerde leemten

in kennis en het op te stellen evaluatieprogramma.

8.

Vonn¡ EN PRESENTATIE
Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling
van de alternatieven. De onderling vergelijking dient bij voorkeur te worden gepresenteerd met behulp van tabellen, figuren en kaarten.
Voor de overige presentatie beveelt de Commissie het volgende aan:
. het MER beknopt te houden;
. achtergrondgegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzes onderbouwen) niet in de hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een biJlage op te nemen;
. eenverklarende woordenlijst, een liJstvan gebruikte afkorLingen en een literatuurlijst biJ het MER op te nemen;
. kaartmateriaal te voorzien van een leesbare ondergrond met de gebruikte
topografische namen en een duidelijke legenda;
. speciale aandacht te besteden aan hetvoorbeeldkaraktervan het project.

-

IB-

I

Seup¡wemwc vAN npr MER
7. lO, lid I, onder h van de Wm:
Een MERbevat ten minste: "een samenuøttlng dle oaneenaþemeenpubllekuoldoende lnztchtgeeJt
uoor de beoordelhg uan het milíeu-effectapport en uan de dnarh besclveuen geuoþen uoor het mÍIíeu uan" de uoorgerumen a.tlulte¿t en ucrn d.e beschreuen alternatleuen"

Artlkel

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvoûners en insprekers en verdlent daarom biJzondere aandacht. Het moet als
zelfstandfg document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zün van de inhoud
van het MER. DaarbiJ moeten de belangrijkste zaken ziJn weergegeven, zoals:
¡ de hoofdpunten voor de besluitvorming2el, inclusief de belangrijkste waarden van het milieu in het studiegebied;
. de voorgenomen activiteit en de alternatleven;
. de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgenomen activiteit;
. het resultaat van de vergeliJking van de alternatieven (zo mogelijk in tabelvorm).
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de hoofdpunten van dit advies op bladzijde

l.
.19-

BIJI,AGEN
b{| het advies voor richtltJnen
voor de rnilieu-effectrapporten
Rondwegen Sluis en Aardenburg
en Rondweg Breskens

þiJlagen L tlm 4l

ì_

1

.ì

BIJI,AGD

1

Brief van het bevoegd

geza'g d.d. 29 mei 1996 waarin de Commlssle
ln de gelegenheid wordt gesteld om advles uit te brengen

Directie lnfrastructuur en Vervoer

Provincie Ze eland
Podadrcs:posÈls

rèr€rm
^b46 (0¡t8t 63 t0

524 43304t¡

Middelbu8

lt lu (0ll8t 6¡ 31 04

bsicbt op ùri€l En:

Aan coml.ssle

wlrmdc

t,â.v,

ms

lemrlç

,ld€¡rig:
hlaSdnl:
b€lDndeE

dul¡eslxJ1lw:
üdeffirp:

Postbus 2345

tog
Bouu en Renovatle
96zoL7 I

35OO

2

dr:

0118-631580

Sluls

Gg

UTRECEÎ

@*t

1r. J.G.M. Bakx
Rondvegen

l.fER

het Secretsrl.aat

Com¡;,issie voi¡r d¿
rniii€u.ciÍec'lf

sppolr.!o

ing-:lr¡.1i"
en

Aardenburg, en Breskens;
Advlesaanvraag counlssle

nunfr.¡í
dossier
MER

ô

2

(ut")

kopie naar :
wnod6:

t Stxer ßse

Geacht secreterfâåt van de comlssie

Middelbug,

29 Eel 1996

I'IER,

De provlncie Zeeland heeft van de Mlnlster

VROl,l toestemlng gekregen oE een berolp tG
doen op uw couLssle MER voor het volgen van een vr1jv11llge ttER-procedure voor de
rondvegen Sluis en Aardenburg en voor de rondweg Breskens.
ElerblJ verzoek lk u nlJ ådvl.es u1t te bre¡g,en over de vervolgstudle l{ER ten behoeve
van ile genoeude rondvegen, De startnotltles van belde proJecten zend lk u hierbiJ ln
zevenvoud toe.

Ult praktfsche overreglngen verzoek lk u voor belde proJecten tezaren één verkgrocp tc
lnstalleren,
De 6tartnotltles
l1ggen vân l0 Junl tot e¡r Eet I Jul1 199ó t€r fnzage blj de ger0ee¡¡tc¡
en de provlncle. De lnfornatlebl,Jeenkousten zlJn gepland op 13 en l7 Junl 1996.
tesPectlevellJk on 19.00 uur 1n het'l.lâpen van Breskens- tê Breskens en o¡û 19.30 uur
1n het geueentehuls van de geoeente Sluls/Aardenburg.
De lnspraakreectles zullen u na de detun van tervlsleLegglng vorden toegezonden, zodat
u deze blJ uw advies kunt betrekken,
Voor nadere :tnfornatíe en afspraken voor uu gebrulkeliJke schouvbezoek aan het
betrokken gebled kunt u contåct opneEen let 1r. J,G.l'1. Bakx van de Dlrectfe
fnfreatructuur en Vervoer (0If8-63f580) of de afdellngssecretâresse (oft8-6315ó5)
end,

Ilng Bouv en Renovatle,

A. 1n rt Veld.

a

)

BIJLAGE 2
Openbare kennisgevingvan de startnotitie in Staatscourant nr. 1O8 d.d. fOJunt 1996

Directíe

lnfrastrucfuur en
Vervoer

"*îN
¡ìil$)
Provincie Zeeland

Bekendmaking

lnformatie-avonden
Rondwegen Aardenburg,
Breskens en Sluis
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeentÞn Oostburg
en Sluis-Aardenburg maken bekend dat
in verband met de voorgenomen aanleg van rondwegen bij de kernen
Aardenburg, Breskens en Sluis door de
provincie Zeeland informatie-avonden
gehouden zullen worden.

Voor de rondwegen bij Breskens zal
die informatieavond gehouden rvorden
op donderdág l3 juni 1996 om 19.00
uur in'Het wapen van Breskens', Grote
Kade 33 te Breskens.
Voor de rondwegen bij Aardenburg en
Sluis zal de informatie-avond gehouden

worden op meandag i7 juni 1996 om
19.30 uur in het stadhuis Groote Markt

I

te Sluis.

Aan de orde zullen komen de startnoti.
ties van de Milieu-tffectenrapportage
voor deze infrastructurele voorzienir¡
gen. Aanleg daarvan zal geschieden in
opdracht van de provincie Zeeland en
vrel in het kader van het projekt Duurzaam Veilig.

De startnotities liggen vanaf i0juni tot
i juli 1996 ter inzage bij de g*
meenten en de provincie Zeeland.
Tot I juli 1996 kunnen schriftelijke reacties worden gestuurd naar Provincie
Zeeland; ir. J.G.M. Bakx, postbus 524,
en met

4330 AM Middelburg.
De Milieu+ffectenrapportages zullen
richtgevend worden voor de opstelling
van de planologische regeling (besten¡
mingsplnnen) voor deze rondwegen.

Ooostburg/Sluis, 8 juni 1996
Burgemee
J.

c.
emeester

c.J.
J.M.

+

BTJLI\GE 3

ProJcctgegcven3

Inttlatlefnemer: Gedeputeerde Staten van de provlncte Zeeland
Bovoegd gaza$. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis-Aardenburg en van de
gemeente Oostburg

Beslult: vrfJwillige m.e.r.-procedure (voor de drie rondwegen)
Catcgorlc Beslutt m.c.r.: n.v.t.

Actlvltelt:

De aanleg van rondwegen voor snelverkeer

Frocedurcle gegcycns:
kennisgevtng startnotities: f0 junf 1gg6
rtchtliJnenadvles uitgebracht op: 28 augustus

b{ Sluis, Aardenburg en Breskens.

X.996

Samcnstelllng va¡ de wcrkgrocp:
ir. M"M.U" van Dls (vooruitter)
ir. L" van NieuwenhuiJze
tr. J. Termorshulzen
Sccretarls van de werkgrocp: G.F.W" Herngreen

\t

BI.'LI\GE 4
L{st van lnspraakreactlee cn advlezcr¡
Sluts

/

Aardenburg

nr.

datrrm

pcrsoon of lnstantle

I

96.......

C.D. Flerman en
reacties

2.

9607r0

S. Martin en G. Martin-Bex

3.

96071O

J.C. de Feliter en

3a.

96.......

reactie
ldem en

4.

9607t4

5.
6.

plaats

datr¡rn van
ontvangst
Cle. m.e.r.

Aardenburg

960809

Aardenburg

960809

Aardenburg

960809

Aardenburg

960809

N.J. Praat en R. Meyler en 20O geliJkluidende reacties

Aardenburg

960809

9647ru

G.C.M. Tlmmermans

Aardenburg

960809

960709

J. Ruesen en 123 geli.fkluidende reac-

Aardenburg

960809

I

l0 geliJkluidende

I

gelijkluidende

geluidluidende reactie

tles
7.

9607\2

SD" Abramoff

Aardenburg

960809

8.

96.......

Fam. de Baere

Aardenburg

960809

9.

96070r

J. van Gilst

Aardenburg

960809

lo.

960710

E.J.M. tûl/{ffels

Aardenburg

960809

11.

960713

J. Flikrveert en C. Dees

Aardenburg

960809

t2.

9607r

P. van Guekelbergh

Aardenburg

960809

13.

960717

Ondernemersverenigirtg Wan¡o

Aardenburg

960809

t4.

960703

M.E.M. Leurgangs

Aardenburg

960809

tb.

96070r

Stichting Scouting Aardenburg

Aardenburg

960809

16.

96071O

S. van Male

Aardenburg

960809

17

960702

Fam. E. BufJse

Aardenburg

960809

18.

960715

A.C"A. en E.C"A. Faecke

Aardenburg

960809

r9.

96........

FI. Buysse

St. Margr{ete

960809

20.

960705

St. R.K. Beheer der Dischgoederen St.
Jan

Aardenburg

960809

2l

96........

Bewoners van Eogaardstraat g2

Aardenburg

960809

I

I
t

nr"

datun

IrcÌsoon of lnstantle

plaats

datrrm van
ontvangst
Clc. m.e.r.

22.

9607L2

Commissie van Beheer N.H. Diaconie

Aardenburg

960809

23.

960715

Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Zeeuwsch-Vlaanderen

Terneuzen

960809

24.

9607r9

RiJksdtenst voor het Oudheidkundig

Amersfoort

960809

Bodemonderzoek

25.

960720

Fietsersbond enfb, afdeltng 7-eeland

Mtddelburg

960809

26.

96.......

Vereniging Reiziçrs Openbaar Vervoer

Amersfoort

960809

27.

960708

Zeeu*se Mtlieu Federatie

Goes

960809

28.

960713

Natuurbeschermingsvereniging't
DuumpJe

Oostburg

960809

29.

960719

Süchtfng Het Zeeuwse Landschap

Hetrkenszand

960809

30.

960708

Agrarisch West Zeeuws-Maanderen

31.

960709

H. Almekinders

Retranchement

960809

32.

960708

Fam. de Coster

Aardenburg

960809

33.

960708

Middenstandsvereniging Sluis

Sluts

960809

34.

9607L2

T. Buysse

Sluis

960809

35.

960704

A.M. de FeiJter

Aardenburg

960809

36.

960716

Fam. Kool-Boute

Sluis

960809

37.

96.......

C.J. Almekinders

Retranchement

960809

38.

960701

A.J..I. ButtJn

Aardenburg

960809

39.

960701

J.I. ButiJn en 2 geliJkluidende reacties

Aardenburg

960809

40.

960701

S.E. ButiJn-LuteiJn

Aardenburg

960809

41.

960304

Th.FI.R.. tsuiJsse

Aardenburg

960809

42.

960713

E.R.C. Mertens

Retranchement

960809

43.

960710

Actiecomtté Draaiburg

Aardenburg

960809

44,

9607r5

F{.

Sluis

960809

45.

960713

J. de BruiJkere-Dterilix

Aardenburg

960809

46.

9607L2

F.L.M. Heuts namens E. Fleuts

Retranchement

960809

47,

960701

E. l,annoiJe

Knokke

960820

48.

960702

H.S.A. van Vooren

Slufs

960820

van de ViJver

BiJlage

4,b\z.ll

960809

nr

datum

pc¡soon of lnstantle

plaats

fl¡f,rrrn y¡¡
ontvangst
Cle" m.e.r"

49.

960705

Burgemeester en Wethouders
gemeente Sluis-Aardenburg

Sluts

960820

50.

960620

R.A.J. Keijzer en A.A.M. Wittebrood

Oostburg/IJzendijke

960820

51

960630

F.G. Hering

Aardenburg

960820

52

960617

A. SchiJven

Sluis/Aardenburg

96082O

53

960626

Meermulswerkgroep Nederland

Wageningen

960820

Breskens

nr.

datun

pcrsoon of lnstantlc

plaats

flgf,rrrn

y¿¡

ontvangst
eie. un.e"r.
54.

960709

J.G. Dees

tsre-skens

960809

b5.

960715

Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Zeeuwsch-Maanderen

Terneuzen

960809

56.

960720

Fletersbond enfb, afdeling 7-eeland

Middelburg

960809

57.

960624

J.I. Risseeuw

Breskens

960809

58.

960624

L.A. de Vlieger

Breskens

960809

59.

960629

A.M.G. de Badts

Breskens

960809

60.

96070r

H. Temmerman

Hoofdplaat

960809

61.

960629

R"J. Sonnevijlle en 2O geliJkluidende

Breskens

960809

Goes

960809

reacties

62.

960702

Drie Zeeuwse Landbouw Organisaties

3ZW

-

63.

96.......

A.J. Cardon

Breskens

960809

64.

960701

Fam. A. Schol-de Nood

Breskens

960809

65.

96.......

Agrarisch West Zeeuws-Vlaanderen

Breékens

960809

66.

960529

Waterschap Het VriJe van Sluis

Breskens

960809

b/"

960621

J.G. Dees

Zeewolde

960809

BrJlage 4, blz" fü

nr"

flgf,rrrn

pGrsoon of lnstantlc

plaatg

datum van
ontvangst
Cle. m.e.r.

68.

9607r0

F.H. van Ooteghem

Breskens

960809

69.

960709

H. ButJsse en J. de Waal

Breskens

960809

70.

960713

Natuurbeschermingsvereniging't
DuumpJe

Oostburg

960809

vL.

960772

Fam. J.J. tsrugge-GeiJssens

Breskens

960809

72.

9607r8

Burgemeester en wethouders van
Oostburg

Oostburg

960809

73

960620

R.A.J. KetJzer en A.A.M. Wittebrood

Oostburg en
IJzendiJke

960820

74.

960625

P.C.A. Dekkers

tsreskens

960820

76.

960625

Zeeuwse Milieu Federatie

Goes

960820

76.

960606

V.A. Verstraete

Breskens

960820

BiJlage 4"b,lz" Iv

