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Inhoud presentatie

Wat, waarom en hoe?

� Uitbreidingsplannen jachthaven
� M.e.r. en Natura 2000
� Mogelijke milieueffecten
� Alternatieven en varianten
� Uw rol in de procedure



Wat? Uitbreiding Jachthaven Breskens 
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Wat? Port Scaldis Oost met 450-500 ligplaatsen en schor

Luchtfoto van het plangebied: nu (links) en straks (rechts)??



Wat? Watersportverenigingen, jachthavens en 
ligplaatsen provincie



Waarom milieueffectrapportage? Waar staan we? 

Ruimtelijke visie Breskens, Westerschelde, 
Omgevingsplan

Startnotitie milieueffectrapportage

Zienswijzen en richtlijnen

Milieueffectrapport: VKA  en 
(voor)ontwerp BP

Vergunningen

Uitvoering

Afbakening MER 
onderzoek: effecten 
en alternatieven



Waarom? Effect op mensen en (kwetsbare) natuur 



Mogelijke (milieu)effecten: hulpmiddel besluitvorming

� Hydraulica/ morfologie: veiligheid, erosie/ sedimentatie, 
stabiliteit, vertroebeling, scheepvaart(veiligheid)

� Natuur: habitats, soorten, relaties, robuustheid
� Recreatie/toerisme: toename watersport, sociaal-economische

effecten, effect op fietsen, wandelen, strandrecreatie
� Gebruik en beleving: landschap, zichtlijnen, hinder scheepvaart, 

parkeren en lokale verkeer(shinder)



Vooruitblik (hypothetisch) uitkomst MER 

Hydraulica/ 
morfologie

Alternatief A Alternatief B 

Recreatie/ toerisme

Natuur

Landschap

MKBA

Gebruik/ beleving

Scheepvaart-
veiligheid
Hinder aanlegfase

SALDO



Alternatieven en varianten: locatie

Initiatief Jachthaven BV: 
Port Scaldis Oost

Wel of niet meenemen in MER 
onderzoek van:
- Handelshaven? 
- Eerste Strange?
- Veerhaven? 

Realistische locaties of niet?
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Alternatieven en varianten: autonome ontwikkeling in 
kader van zwakke schakels 



Alternatieven en varianten: uitvoering, detailontwerp

- Natuur: schor, slik of ondiep water?
- Indien natuurcompensatie: 
aansluiten bij natuurbouwmaatre-
gelen Westerschelde Cie Nijpels

- Parkeren, verkeersontsluiting, 
havenfaciliteiten: in goed overleg 
met omwonenden

Effectbepalingen, bepalen 
Voorkeursalternatief (VKA)

VKA input (voor)ontwerp BP



Uw rol in de procedure: stellen van vragen

- Zit het onderzoek goed in elkaar?
- Wordt er naar uw mening met alle aspecten goed 

rekening gehouden?
- Zijn er andere reële alternatieven en varianten? 
- Heeft u andere relevante gebiedsinformatie? 



Indienen van zienswijzen

- Mondeling vanavond: in zaal (indien aangemeld) of via 
gesprek/ formulieren 
- Schriftelijk: tot en met 12 september bij het bevoegd gezag, t.w.: 

Gemeente Sluis 
Postbus 27 
4500 AA Oostburg

Alle zienswijzen gaan mee naar Cie m.e.r. en worden betrokken 
in richtlijnen voor inhoud van het MER



Dank voor uw aandacht!




