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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 Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 – 55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Bestemmingsplannen Sloegebied  

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

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

voor het Sloegebied in Borsele en Vlissingen opnieuw beoordeeld. Voor de be-

sluitvorming over windturbines is nog steeds niet voldoende milieu-informatie 

beschikbaar. Ook is nog onduidelijk hoe de plannen uitgevoerd kunnen worden 

zonder negatieve gevolgen voor kwetsbare natuurgebieden. 

 

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

milieueffectrapporten. 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. 

 

Het project 

De gemeenten Borsele en Vlissingen willen de bestemmingsplannen herzien voor het 

Sloegebied. De bestemmingsplannen leggen voor een groot deel het bestaande type 

bedrijvigheid vast maar maken ook nieuwe bedrijvigheid mogelijk zoals bedrijven in de 

logistieke-, energie- en chemiesector en (vervanging van) windturbines. Om een goed 

onderbouwd besluit te kunnen nemen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieu-

effectrapport. De gemeenteraden van Borsele en Vlissingen hebben de Commissie 

m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. De Commissie oordeelde eerder dat 

belangrijke informatie ontbrak in het rapport. Daarop hebben de gemeenten het rapport 

laten aanpassen en de Commissie gevraagd dit opnieuw te toetsen. 

 

Het advies 

Het aangepaste rapport bevat op de meeste punten de gevraagde informatie. Zo is 

nieuwe en betere informatie opgenomen over de geluidseffecten van industrie en over 

effecten op beschermde vogelsoorten. 

 

Voor de besluitvorming over windturbines is nog niet voldoende milieu-informatie be-

schikbaar. Het blijft onduidelijk wat de milieueffecten zijn van de nieuwe mogelijkheden 

voor windturbines. Verder blijkt uit nieuwe berekeningen dat volledige benutting van de 

beschikbare uitbreidingsruimte door bedrijven negatieve effecten veroorzaakt op na-

tuurgebieden door stikstofdepositie. Het is nog onduidelijk hoe de plannen uitgevoerd 

kunnen worden zonder negatieve gevolgen voor kwetsbare natuur. 

 

De Commissie adviseert deze informatie alsnog in beeld te brengen en daarna pas over 

de bestemmingsplannen te besluiten. 

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

