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1.

OORDEEL OVER HET MER
Tegen het historische centrum van Vlissingen ligt de voormalige Dokkershaven (nu Scheldekwartier). Gemeente Vlissingen wil dit terrein herontwikkelen,
ten behoeve van wonen, werken, detailhandel, recreatieve doeleinden en een
jachthaven. Ook het naastgelegen Edisonterrein wordt gerevitaliseerd. Voor
dit verouderde haven- en industriegebied is de realisatie van woningen, kantoren, scholen, kennisintensieve bedrijvigheid en ligplaatsen voor de jachthaven voorzien. De bestemmingsplannen van Scheldekwartier en Edisonterrein
moeten hiervoor worden gewijzigd. Ten behoeve van besluitvorming over de
bestemmingsplannen is een m.e.r.-procedure doorlopen. 1
MER en besluit
De bestemmingsplannen zelf zijn nog niet opgesteld of in procedure gebracht.
Dit maakt het mogelijk de milieu-informatie uit het MER optimaal te benutten
bij het ontwerpen van de inrichting en het opstellen van het bestemmingsplan
hiervoor. De Commissie kan hierdoor echter geen uitspraak doen over de milieu-informatie in relatie tot het voorgenomen besluit.
Het is nog onbekend of de bestemmingsplannen de vorm zullen krijgen van
een globaal plan, gevolgd door uitwerkingsplannen, of van meer gedetailleerde
deelplannen. De Commissie merkt op dat de informatie in het Hoofdrapport
MER tamelijk globaal van karakter is. De achterliggende rapportage geeft
meer detailinformatie, echter op een aantal aspecten nog onvoldoende voor
een gedetailleerd bestemmingsplan. Indien een globaal bestemmingsplan
wordt opgesteld is de informatie in het (plan-)MER voldoende. Het kan nodig
zijn voor uitwerkingsplannen de milieu-informatie aan te vullen tot het daarbij behorende detailniveau.
Op het gebied van onder andere natuur, landschap en cultuurhistorie is de
informatie helder en gedetailleerd. Voor het aspect bodem is met name de
informatie voor het Scheldekwartier vrijwel volledig en in detail uitgewerkt.
■ De Commissie adviseert de nu nog ontbrekende milieu-informatie in een aanvulling op het onderhavige MER ter visie te leggen bij ofwel het eerste (niet meer nader
uit te werken) bestemmingsplan, ofwel (wanneer eerst een uit te werken (globaal)
bestemmingsplan wordt opgesteld) de eerste uitwerking.
MER en beperkingen aan het voornemen
Uit het MER komen diverse aspecten naar voren die beperkingen kunnen
opwerpen bij uitwerking van de plannen. Het gaat hierbij onder andere over
de effecten op het Natura 2000-gebied Westerschelde en de mogelijkheden
voor woningbouw in relatie tot geluidshinder. De informatie over de verschillende milieuaspecten, zoals beschreven in het MER, moet zodanig worden
gebruikt bij uitwerking van het plan, dat zowel ruimtelijke kwaliteit als de
leefomgeving-aspecten gewaarborgd zijn.
In hoofdstuk 2 wordt het oordeel van de Commissie nader toegelicht en aanbevelingen gedaan voor het vervolgtraject.
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Voor technische informatie over de m.e.r.-procedure zie Bijlage 1.
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2.

TOELICHTING OP HET OORDEEL EN AANBEVELINGEN

2.1

Fasering en aanleg
In de richtlijnen voor het MER is aangegeven dat in het MER moest worden
ingegaan op:
·
de fasering van de ontwikkeling;
·
de mate waarin deze fasering afhankelijk is van de bodemsanering;
·
de gevolgen (zoals overlast) van de fasering
·
de relatie van de fasering tot de behoefteramingen voor de verschillende
planonderdelen en de beoogde ruimtelijke kwaliteit.
In het MER wordt echter slechts summier aangegeven wat de fasering van de
planonderdelen zal zijn. Zelfs voor de planonderdelen die op korte termijn
zullen starten is nog niet geconcretiseerd wat er gaat gebeuren en in welke
volgorde. De Commissie merkt op dat de realisatiejaren zoals weergegeven in
figuur B.1.10 verouderd zijn; dit figuur suggereert dat bepaalde planonderdelen al zijn afgerond.
De Commissie acht het ontbreken van uitgewerkte informatie over de fasering
op dit moment geen essentiële tekortkoming, omdat het MER door het vroege
moment in het planproces nog een rol kan spelen bij het stedenbouwkundig
plan. Dit kan nog zodanig worden ontworpen dat er geen knelpunten zullen
optreden (bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit of geluid) als gevolg
van de fasering.
De relatie van de fasering tot de behoefteramingen voor planonderdelen verdient wel extra aandacht. Het verdient aanbeveling het stedenbouwkundig
plan zodanig te ontwerpen, dat aanpassing aan terugloop van de vraag mogelijk is.
■ De Commissie adviseert bij de beoordeling of er voldoende milieu-informatie voor
deelbesluiten / uitwerkingsplannen aanwezig is, nadrukkelijk aandacht te besteden
aan de vraag of de geplande fasering op zichzelf (milieu)hinder met zich meebrengt.
Daarnaast adviseert de Commissie de informatie uit het MER te betrekken bij besluitvorming over de fasering.

2.2

Natuur

2.2.1

Natuur binnen het plangebied
Uit het MER blijkt dat in het gebied verschillende natuurwaarden voorkomen.
Met name de aanwezige soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn zijn in
dit stadium van planvorming van belang. Tot deze categorie behoren de in het
hele gebied voorkomende vleermuissoorten en de rugstreeppad die waarschijnlijk in het Edisongebied voorkomt. De Commissie acht het onwaarschijnlijk dat de rugstreeppad zich na herinrichting kan handhaven in het
plangebied. De vertaling van ‘effecten op natuur binnen het plangebied’ in
tabel C.10.1 naar een neutrale (0) score acht de Commissie dan ook onjuist.
■ De Commissie concludeert dat de onderliggende informatie over natuur binnen
het plangebied juist en volledig is. Zij merkt echter op dat de vertaling naar een neutrale (0) score naar haar mening niet terecht is. De Commissie adviseert voorafgaand
aan besluitvorming duidelijk te maken hoe het verlies aan leefgebied voor beschermde soorten gecompenseerd wordt.
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2.2.2

Natuur buiten het plangebied
De Westerschelde is grotendeels Natura 2000-gebied. Door betreding van
zandplaten worden vogels en zeehonden verstoord. Tussen pleziervaart en
betreding bestaat een duidelijke samenhang. Door uitbreiding van plezierjachtfaciliteiten zal deze betreding toenemen. Er kan hierdoor sprake zijn van
een significant negatief gevolg voor Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten. In het
MER wordt hiervoor als mitigerende maatregel een zoneringsplan met een
betredingsverbod voorgesteld. Goede handhaving van een dergelijk verbod is
hierbij essentieel. Een dergelijk zoneringsplan is (nog) niet uitgewerkt. In dit
stadium is het daardoor nog niet mogelijk te stellen dat significante gevolgen
van het plan voor kwalificerende soorten of habitats uitgesloten zijn. Dit
wordt – terecht - ook in het MER geconstateerd. Indien niet is geborgd dat de
verstoring niet zal toenemen, moeten de stappen uit de ADC–fase van de Habitattoets worden doorlopen. 2 (Het is niet verplicht de resultaten van de ADCfase in het MER op te nemen).
■ De Commissie adviseert om over het bestemmingsplan in overleg te treden met
andere overheden rond de Westerschelde en te bepalen of met een zonerings- en
handhavingsplan voldoende zekerheid kan worden gegeven dat significante gevolgen
zijn uit te sluiten. Indien dat het geval is moet bestuurlijk worden geborgd dat een betredingsverbod voor de zandplaten in de Westerschelde wordt ingesteld en gehandhaafd. Indien er geen zekerheid kan worden gegeven over deze mitigerende maatregelen, is het noodzakelijk om de ADC-fase te doorlopen. Het is logisch om de A- en Dvragen te beantwoorden voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

2.3

Geluid
Uit het MER blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai in
het plangebied relatief hoog is. De totale geluidzone wordt weliswaar gereduceerd, maar het aantal geluidgevoelige bestemmingen neemt aanzienlijk toe in
het plangebied. In de Koudenhoek wordt de maximaal toelaatbare geluidsbelasting overschreden. Het MER geeft aan dat alleen door het van toepassing
verklaren van ofwel de Interimwet Stad en Milieu, ofwel de Zeehavennorm,
woningbouw op deze locatie mogelijk is. Ook overige (woningbouw)locaties
kennen een hoge geluidsbelasting. Op het punt van geluidbelasting wordt
echter zeer positief (++) gescoord. Dit is uitsluitend gebaseerd op het feit dat
de bestaande geluidszone wordt ingekrompen. Het aantal woningen dat een
hoge geluidsbelasting kent neemt juist toe. Indien in het akoestisch onderzoek tevens het aantal geluidgehinderden zou zijn bepaald (zoals aangegeven
in de richtlijnen), zou een realistischer beeld ontstaan van de akoestische
situatie. Dit zou mogelijk leiden tot een andere beoordeling.
■ De Commissie concludeert dat de onderliggende informatie over geluidhinder op
globaal plan-niveau juist en volledig is. Zij merkt echter op dat de vertaling naar een
zeer positieve (++) score naar haar mening niet terecht is. De Commissie wijst erop
dat de milieunormen voor geluidhinder beperkingen kunnen opleveren voor het uitvoe-
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Dit houdt op grond van art. 19g en 19h van de Nbw respectievelijk in:
A: zijn er Alternatieve oplossingen voor een project of handeling?
D: zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom het project toch gerealiseerd moet
worden?
C: welke Compenserende maatregelen zullen dan getroffen worden om te waarborgen dat de algehele
samenhang van Natura 2000 bewaard blijft?
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ren van het in het MER beschreven programma. Zij adviseert daarom bij besluitvorming over uitwerkingsplannen meer informatie over aantallen geluidsgehinderden te
betrekken.

2.4

Luchtkwaliteit
In het MER zijn ten aanzien van de luchtkwaliteit concentratieberekeningen
uitgevoerd waarbij geen rekening is gehouden met de eventuele invloed van de
scheepvaart in de binnenhaven en op het kanaal. Gezien de mate van onderschrijding van de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit is aannemelijk dat
de bijdrage van de scheepvaart niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden. De concentraties zoals ze in het MER beschreven staan geven echter, door het buiten beschouwing laten van emissies door de scheepvaart, een
te positief beeld.
■ De Commissie adviseert ten behoeve van besluitvorming over uitwerkingsplannen
het onderzoek naar de luchtkwaliteit te actualiseren, waarbij rekening wordt gehouden
met de emissies van de scheepvaart en de dan geldende wetgeving. Indien exacte
gegevens over emissies door scheepvaart ontbreken, kan hierbij gebruik gemaakt
worden van zogenaamde ‘worst case’ aannames. Uit dit onderzoek zou moeten blijken wat de bijdrage van de scheepvaart is aan de emissies, dan wel aannemelijk gemaakt worden dat de scheepvaart geen relevante bijdrage levert.

2.5

Externe veiligheid
In het MER wordt bij de beoordeling van het aspect externe veiligheid aangegeven dat het vervoer van gevaarlijke stoffen door het Kanaal door Walcheren
zeer gering is. Het is niet onmogelijk dat deze transporten in de toekomst zullen toenemen, bijvoorbeeld vanwege drukte op andere routes. Dit kan van
invloed zijn op het aspect externe veiligheid, mede vanwege
·
de toename van de recreatievaart door het initiatief in de Binnenhaven en
het Kanaal door Walcheren;
·
de korte afstand tot de intensieve kwetsbare bebouwing (met name de
hoogbouw in het Scheldekwartier).
■ De Commissie adviseert ten behoeve van nadere besluitvorming aannemelijk te
maken dat het transport van gevaarlijke stoffen door het Kanaal door Walcheren zowel in de huidige situatie als in de toekomst geen verhoogde risico’s zal opleveren.

2.6

Bodem
De voor het Scheldekwartier uitgevoerde uitgebreide bodemtoets geeft heldere
aanknopingspunten voor de fasering en de uitwerking daarvan. In deze bodemtoets wordt overigens nauwelijks ingegaan op de wijze waarop verontreinigd grondwater wordt gesaneerd. Een uitwerking van de grondbalans in termen van m3 verontreinigde grond en klasse van verontreiniging ontbreekt.
Voor het Edisongebied ontbreekt de informatie van een eventueel uitgevoerde
bodemtoets.
■ De Commissie adviseert voorafgaand aan besluitvorming over uitwerkingsplannen
de ontbrekende informatie voor het Edisonkwartier aan te vullen. Tevens adviseert de
Commissie de informatie uit de bodemtoets te betrekken bij besluitvorming over de
fasering van het project.
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2.7

Klimaat- en energiemaatregelen
In het MER wordt niet expliciet ingegaan op maatregelen die genomen kunnen worden in het kader van adaptatie aan een veranderend klimaat of het
tegengaan van klimaatverandering. Het kan hier bij voorbeeld gaan om maatregelen ter verbetering van het leefklimaat, zoals het voorkomen van hittestress en hitte-eilanden of om maatregelen om het afvoer- en absorbtievermogen van stedelijke watersystemen te vergroten. Anderzijds kan klimaatverandering worden tegengegaan door het nemen van maatregelen op het gebied
van duurzame energie. De Commissie wijst in dit licht tevens op de ambities
die Rijk en gemeenten hebben neergelegd in het ‘klimaatakkoord’ dat gezamenlijk is ondertekend door het Rijk en de VNG3 in november 2007.
■ De Commissie adviseert bij verdere besluitvorming expliciet aandacht te besteden
aan mogelijke maatregelen op het gebied van duurzame energie en adaptatie aan
klimaatverandering.
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Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
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BIJLAGE 1: Projectgegevens
Initiatiefnemer: College van burgemeester en wethouders van Vlissingen
Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Vlissingen
Besluit: Vaststellen van het bestemmingsplan
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C10.3, D11.1, D11.2
Activiteit: binnenstedelijke herinrichting, ten behoeve van wonen, onderwijs,
werken, detailhandel, kennisintensieve bedrijvigheid, recreatieve doeleinden
en een jachthaven.
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen, die
zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie
als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te onderzoeken alternatieven. Een lijst van inspraakreacties
wordt gegeven in Bijlage 2.
Procedurele gegevens:
aankondiging start procedure in“De Faam”: 30 augustus 2006
aanvraag richtlijnenadvies: 31 augustus 2006
ter inzage legging startnotitie: 31 augustus 2006 tot en met 12 oktober 2006
richtlijnenadvies uitgebracht: 17 november 2006
richtlijnen vastgesteld: 21 december 2006
kennisgeving MER in “De Faam”: 7 mei 2008
aanvraag toetsingsadvies: 7 mei 2008
ter inzage legging MER: 8 mei 2008 tot en met 19 juni 2008
toetsingsadvies uitgebracht: 3 juli 2008
Werkwijze Commissie bij toetsing:
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen
zijn in het voldoen aan de (vooraf) gestelde eisen. Vervolgens beoordeelt de
Commissie de ernst van de eventuele tekortkomingen. Daarbij staat de vraag
centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming. Is dat naar haar mening niet
het geval dan signaleert de Commissie dat er sprake is van een zogenoemde
‘essentiële tekortkoming’. De Commissie adviseert dan dat die informatie
alsnog beschikbaar komt, alvorens het besluit wordt genomen. Overige tekortkomingen in het MER 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 beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden
van ondergeschikt belang.
Samenstelling van de werkgroep:
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige project is als volgt:
ing. E.H.A. de Beer
ir. W. van Duijvenbooden
drs. S.R.J. Jansen
drs. G. Korf (werkgroepsecretaris)
drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter)
ir. J.H. de Zeeuw

BIJLAGE 2: Lijst van inspraakreacties en adviezen
1.
2.

Rijkswaterstaat Zeeland, Middelburg
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, Middelburg
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