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Persbericht  

 
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 

Havengebied Breskens 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de transforma-

tie van het havengebied Breskens de leefbaarheid en bereikbaarheid van het dorp 

Breskens - als geheel - goed te beschrijven. 

 

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 

gemeenteraad van Sluis - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Drie lokale initiatiefnemers willen samen met de gemeente Sluis en de Provincie 

Zeeland het buitendijkse havengebied van Breskens omvormen tot een toeristisch-re-

creatief verblijfsgebied met ruimte voor bestaande visserijactiviteiten. Hiervoor moet het 

bestemmingsplan worden gewijzigd.  

Voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt worden de milieugevolgen on-

derzocht in een milieueffectrapport. In een notitie geeft de gemeente aan welke zaken 

onderzocht zullen worden in het rapport. De gemeenteraad van Sluis heeft ook de Com-

missie gevraagd advies te geven over de inhoud van dit milieueffectrapport. 

 

Het advies 

De notitie reikwijdte & detailniveau is overzichtelijk en al heel compleet. De Commissie 

vraagt extra aandacht te besteden aan natuur, hoogwaterveiligheid, een gefaseerde 

aanleg, leefbaarheid en bereikbaarheid. Het havengebied grenst aan de bestaande 

dorpskern van Breskens. De Commissie ziet de leefbaarheid en bereikbaarheid van de 

bestaande dorpskern én het toekomstige Breskens – als geheel - als belangrijk onder-

werp voor het rapport. De Commissie beveelt aan om hieraan veel aandacht te beste-

den, tijdens zowel de bouw- als de gebruiksfase.   
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