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Geacht college, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over de aanvulling op een milieuef-
fectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over de uitbreiding van de opslag-
capaciteit Oiltanking Terneuzen. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 
van de Commissie aan. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
drs. J.G.M. van Rhijn 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Uitbreiding opslagcapaciteit Oiltanking Ter-
neuzen 
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1. INLEIDING 
Oiltanking Terneuzen bv wil op het terrein De Mosselbanken in Terneuzen 
een terminal inclusief jetty realiseren voor de op- en overslag van chemicaliën 
en aardolieproducten. Dit gebeurt in twee fasen. In de eerste fase wordt een 
opslagcapaciteit voorzien van circa 156.000 m3 tankinhoud. Er zullen voor-
namelijk producten voor Dow Terneuzen worden opgeslagen. Voor deze eerste 
fase is de m.e.r.-procedure reeds doorlopen1 en zijn de benodigde vergunnin-
gen verleend. Momenteel wordt de vergunde fase 1 gerealiseerd. Verwacht 
werd dat deze installaties tegen juli 2005 in dienst zouden worden gebracht. 
In de eindfase, die naar verwachting gerealiseerd zal zijn in 2014, zal de op-
slagcapaciteit uitgebreid worden voor andere klanten. De totale opslagcapaci-
teit van 340.500 m3 zal dan worden bereikt, mits economische en andere 
ontwikkelingen dit mogelijk maken. Voor de bouw en exploitatie is een ver-
gunning nodig ingevolge de Wet milieubeheer (Wm). 
 
Bij brief van 30 juni 2005 2 heeft de provincie Zeeland de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te 
brengen over het ten behoeve van het besluit over fase 2 aangevulde MER. De 
aanvulling op het MER is op 1 juli 2005 ter inzage gelegd3. 
 
Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.4 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. De Commissie heeft kennis genomen 
van de schriftelijke reacties die het bevoegd gezag van insprekers en adviseurs 
heeft ontvangen5. 
 
De Commissie toetst: 
 aan de richtlijnen van het MER6, zoals vastgesteld op 19 februari 2002; 
 aan de aanbevelingen ten behoeve van fase 2, zoals deze in het toetsings-

advies van 8 april 2003 zijn verwoord; 
 op eventuele onjuistheden7; 
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER8. 
 
Tijdens de toetsing van deze aanvulling op het MER inventariseert de Com-
missie eerst of er tekortkomingen zijn in het voldoen aan de wettelijke vereis-
ten, de richtlijnen en de overige bovengenoemde punten, en gaat zij na welke 
onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve vermelding. 
Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij 
staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieu-
belang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de opslagterminal. 
Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiële tekort-
                                                

1  Op 30 augustus 2002 is het milieueffectrapport (MER) verschenen en op 2 december 2002 is een aanvulling op 
dit MER ingediend. Op 8 april 2003 heeft de Commissie een toetsingsadvies over dit MER uitgebracht waarin 
geconstateerd wordt dat er voor de besluitvorming over de eerste fase voldoende informatie beschikbaar is 
gekomen. Voor de tweede fase heeft zij geadviseerd het MER op een aantal punten aan te vullen. Voor de tweede 
fase, tevens eindfase, is een Aanvulling op het oorspronkelijke MER opgesteld.  

2 Zie bijlage 1. 
3 Zie bijlage 2. 
4 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
5 Zie bijlage 4. 
6 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
7 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
8  Wm, artikel 7.10 
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koming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekort-
komingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen 
worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze 
werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken be-
perkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt 
belang. 
 

2. OORDEEL 

2.1 Algemeen oordeel 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie aanwezig is om 
het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de ver-
gunning voor de realisering van de eindfase van de terminal. 
 
De Commissie heeft in haar toetsingsadvies van 8 april 2003 geadviseerd om 
in een aanvullend MER voor de eindfase, een heldere, geactualiseerde samen-
vatting van de inhoudelijke en procedurele informatie op te nemen. De aan-
vulling op het MER bevat een heldere begeleidende brief, een goed leesbare 
publieksversie van het MER en een aanvulling ten aanzien van de effecten op 
natuur. 
 
De Commissie is van mening dat in de aanvulling op het MER op een gedegen 
wijze de effecten van de eindfase van de terminal in beeld zijn gebracht. 
 Er is aannemelijk gemaakt dat er geen significante effecten op de kwalifi-

cerende soorten op zullen treden (zie §2.2.1). 
 Wel plaatst de Commissie een kanttekening bij de te treffen maatregelen 

in geval van het optreden van incidentele lozingen (zie §2.2.2). 
 Er wordt in het MER geconcludeerd dat de effectiviteit van de aanleg van 

een strekdam gering zal zijn. De initiatiefnemer heeft dan ook besloten de-
ze niet aan te leggen. 

 De weg- en railverkeersaspecten zijn nader uitgewerkt en het wordt aan-
nemelijk gemaakt dat de verkeersknelpunten beperkt zullen blijven. 

 

2.2 Toelichting op het oordeel 

2.2.1 Significante gevolgen voor de natuur 

In het toetsingsadvies van 8 april 2003 heeft de Commissie geadviseerd de 
effecten van de eindfase op de natuur nader te onderzoeken. 
In de aanvulling op het MER ten behoeve van de eindfase is aannemelijk ge-
maakt dat er geen sprake zal zijn van significante gevolgen door geluid, licht 
en verkeer voor de natuur en dan met name het Vogel- en Habitatrichtlijnge-
bied van de Westerschelde. Voor het in kaart brengen van deze gevolgen is 
een heldere methodische aanpak gekozen. Hierbij zijn harde afstandsgrenzen 
gehanteerd die zijn afgeleid uit de literatuur. Deze werkwijze geeft een eerste 
indicatie van de effecten: er is binnen deze grenzen geen sprake van zoveel 
vogels dat significante gevolgen te verwachten zijn. Er wordt op deze wijze 
echter geen beeld gegeven van de onzekerheden in de effectbepaling die ont-
staan door het toepassen van extrapolaties. Er is geen gevoeligheidsanalyse 
opgenomen door bijvoorbeeld met engere of ruimere grenzen te rekenen. Door 
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het ontbreken van gegevens over de aantallen in relatie tot de verspreiding 
van de gevoelige broedvogelsoorten (o.a. Visdief en Kluut) en andere kwalifice-
rende vogelsoorten (Scholekster, Drieteenstrandloper, Rosse grutto en Wulp) 
in het gebied, is de onderbouwing dat inderdaad geen significante effecten op 
zullen treden niet zo gedegen als had gekund. In een nadere toelichting is 
alsnog een indicatie gegeven van de gevoeligheid, waardoor de conclusie dat 
geen significante gevolgen op zullen treden, met grotere zekerheid getrokken 
kan worden. 
 
■ De Commissie is van mening dat hiermee op dit punt voldoende informatie voor 
de besluitvorming beschikbaar is gekomen. 
 

2.2.2 Maatregelen concretiseren 

De nadelige effecten van eventuele incidentele lozingen van chemicaliën in het 
oppervlaktewater zijn in het aanvullende MER globaal maar voldoende in 
beeld gebracht. Geen van de bij Oiltanking opgeslagen stoffen zal volgens het 
MER aanleiding geven tot verstikking van organismen. In het minst gunstige 
geval kan een incidentele lozing van bepaalde stoffen vergiftiging van bodem-
dieren veroorzaken. Op verschillende plaatsen in het MER wordt vermeld dat 
voorzieningen en maatregelen getroffen zullen worden om de milieugevolgen 
tot een minimum te beperken.  
 
■ De Commissie adviseert om de maatregelen ter voorkóming van lozingen en de 
nadelige gevolgen hiervan voor de natuur bij het besluit nader te concretiseren. 
 

2.2.3 Verkeer 

In het oorspronkelijke MER wordt gesproken over mogelijke knelpunten in het 
rail- en wegverkeer. In de aanvulling op het MER is een bijlage opgenomen 
over de verkeersaspecten. Hierin wordt geconcludeerd dat 120 vrachtauto’s 
per dag extra geen probleem zullen opleveren voor de ontsluiting. De Com-
missie merkt op dat een toename van 3,5% niet veel is, maar dat er in de 
spits wel sprake zal zijn van files. Daarnaast wordt gesproken over een niet 
nader gekwantificeerd toename van het bestemmingsverkeer op de H.H. 
Dowweg als gevolg van het afsluiten van de sluiproute (Savoyaars-
weg/Braakmanweg). 
In haar advies van 8 april 2003 heeft de Commissie geadviseerd om bij de 
eerste fase na te gaan welke verkeerseffecten zouden optreden en of deze aan-
leiding geven tot knelpunten in de eindfase. Deze verkeersmonitoring is ui-
teraard nog niet uitgevoerd aangezien de eerste fase pas medio dit jaar gerea-
liseerd is. 
 
■ De Commissie is van mening dat er voor de besluitvorming voldoende informatie 
beschikbaar is gekomen, maar beveelt wel aan om de mogelijke knelpunten in de 
verkeersdoorstroming, en de specifieke bijdrage van Oiltanking hieraan, in het monito-
ringsprogramma te volgen om zonodig maatregelen te kunnen treffen om files en 
overlast tot een minimum te beperken. 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de aanvulling op het milieueffectrapport 
in Staatscourant nr. 124 d.d. 30 juni 2005 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Oiltanking Terneuzen bv 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Zeeland 

Besluit: vergunning ingevolge de Wet milieubeheer 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C25 

Activiteit: Oiltanking Terneuzen bv wil op het terrein De Mosselbanken in 
Terneuzen een terminal inclusief jetty bouwen voor op- en overslag van che-
micaliën en aardolieproducten. In de eerste fase, waarvoor de vergunningen 
reeds verleend zijn, wordt een opslagcapaciteit voorzien van circa 156.000 m3 

tankinhoud. In de eindfase, die naar verwachting gerealiseerd zal zijn in 
2014, zal de capaciteit uitgebreid worden tot een totale opslagcapaciteit van 
340.500 m3, mits economische en andere ontwikkelingen dit mogelijk maken. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 29 november 2001 
richtlijnenadvies uitgebracht: 30 januari 2002 
richtlijnen vastgesteld: 19 februari 2002 
kennisgeving MER: 31 januari 2003 
toetsingsadvies uitgebracht: 8 april 2003 
kennisgeving aanvulling op het MER tweede fase: 1 juli 2005  
toetsingsadvies: 3 oktober 2005 
 
Bijzonderheden: Dit voornemen wordt in 2 fasen gerealiseerd. In de eerste 
fase, waarvoor de m.e.r.-procedure reeds is doorlopen en de vergunningen 
verleend zijn, wordt een opslagcapaciteit voorzien van circa 156.000 m3 tank-
inhoud. In de eindfase, die naar verwachting gerealiseerd zal zijn in 2014, zal 
de capaciteit uitgebreid worden tot een totale opslagcapaciteit van 340.500 
m3, mits economische en andere ontwikkelingen dit mogelijk maken. Voor de 
bouw en exploitatie van fase 2 is een vergunning nodig ingevolge de Wet  
milieubeheer (Wm). Dit toetsingsadvies heeft betrekking op het aanvullend 
MER ten behoeve van de tweede fase. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
dr. F.H. Everts 
dr. M.J.A. Kraakman 
drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter) 
ir. B. Smolders 
 
Secretaris van de werkgroep:  
drs. B.C. Rademaker 



 

 



 

 

 

Toetsingsadvies over de aanvulling op het milieueffectrapport  
Uitbreiding opslagcapaciteit Oiltanking Terneuzen 

Oiltanking Terneuzen bv wil op het terrein De Mosselbanken in 
Terneuzen een terminal inclusief jetty bouwen voor de op- en 
overslag van chemicaliën en aardolieproducten. In de eerste fase, 
waarvoor de m.e.r.-procedure reeds is doorlopen en de vergun-
ningen verleend zijn, wordt een opslagcapaciteit voorzien van circa 
156.000 m3 tankinhoud. In de eindfase, die naar verwachting 
gerealiseerd zal zijn in 2014, zal de capaciteit uitgebreid worden tot 
een totale opslagcapaciteit van 340.500 m3, mits economische en 
andere ontwikkelingen dit mogelijk maken. Voor de bouw en ex-
ploitatie van deze tweede fase is een vergunning nodig ingevolge 
de Wet milieubeheer. Dit toetsingsadvies heeft betrekking op de 
aanvulling op het MER ten behoeve van de tweede fase. 
 
 
ISBN 90-421-1600-5 
 
 


