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Betreft: Verzoek tot aanleg van een meetnet voor luchtkwaliteit rondom het Sloegebied. 
 
Geachte mevrouw/meneer, 
 
“De Nederlandse overheid is verplicht om de luchtkwaliteit te bepalen en deze informatie beschikbaar 
te stellen.” bron: site RIVM 
 
Via deze brief willen we u vragen om op korte  termijn meetpalen  in de Sloerandzone  te plaatsen 
waarmee de luchtkwaliteit continue inzichtelijk gemaakt kan worden. De reden hiervoor is dat wij tot 
op heden geen inzicht hebben in de stoffen die als gevolg van de bedrijvigheid in het Sloegebied op 
onze  leefomgeving  neerdalen.  Daarnaast  willen  we  u  vragen  om  waar mogelijk maatregelen  te 
nemen om de overlast van deze provinciale “Rokersruimte” voor de omgeving te verminderen. 
 
Overlast 
Als  omwonende  van  het  gebied waar,  door  provinciaal  beleid,  bijna  alle  overlast  veroorzakende 
Zeeuwse  zware  industrie  in  een  klein  gebied  wordt  gebundeld,  worden  we  meer  dan  andere 
inwoners  van  de  provincie  blootgesteld  aan  stoffen  die worden  uitgestoten. We  hebben  na  een 
periode van relatieve rust de laatste jaren steeds vaker te maken met overlast. Ook constateren we 
dat een aantal  fabrieken  in het Sloegebied  regelmatig niet vergunde, maar wel gedoogde,  te hoge 
emissies heeft.  
 
Fijnstof uitstoot is aanzienlijk 
Naar aanleiding van vragen van o.a. de dorpsraad Nieuwdorp  is  in 2009 aan het Coudorp een vast 
meetstation  ingericht waar continue fijnstof word gemeten. De eerste resultaten van dit meetpunt 
laten – tot onze spijt ‐ zien dat dit meetpunt meedraait in de “top”. Op de site van het RIVM zien we 
dat de hoeveelheid fijnstof  in onze omgeving aanzienlijk  is. Wij denken dat groenstroken en andere 
relatief goedkope oplossingen een deel van de fijnstof overlast kan verminderen.  
 
Zware metalen en andere verontreinigingen 
 We hebben geen inzage in de stoffen die door de industrie worden uitgestoten. Maar de overlast die 
het gebied tussen Nieuwland en ’s‐Heerenhoek nu al dik twee jaar in zijn greep heeft geeft ons geen 
goed voorgevoel. Dat de afgelopen  jaren duidelijk werd dat ook niet vergunde  stoffen waaronder 
dioxines werden geëmitteerd maakt onze vraag alleen maar legitiemer.  
In een gesprek met Thermphos, wat de dorpsraad van Nieuwdorp begin 2009 gevoerd heeft, bleek 
dat de filters waarmee radioactiviteit gemeten wordt al jarenlang – door een wettelijke verplichting ‐
centraal worden opgeslagen. Deze filters registreren naast radioactiviteit ook de zware metalen. Hier 
wordt  tot  op  heden  niets mee  gedaan.  Het  onderzoeken  van  de  filters  levert  gegevens  over  de 
uitstoot over een langere periode op waarmee een historisch beeld is te verkrijgen. Uit het gesprek 
met de experts van Thermphos bleek dat ook zij benieuwd waren naar deze gegevens.   Wij vragen u 
om een dergelijk onderzoek op korte termijn in gang te zetten. 
  



 
Meetregime 
We  vinden  het  vreemd  dat  de  vergunninghouder  zelf  periodiek  metingen  neemt  en  deze  als 
bewijsstuk kan gebruiken. Omdat het Sloegebied een door de overheid is aangewezen gebied is waar 
zware  industrie  wordt  vergund,  en  daarmee  de  emissiepunten  samenvoegt  in  een  relatief  klein 
gebied is het niet meer dan logisch dat diezelfde overheid dit bewaakt. Het is niet meer van deze tijd 
dat de overheid,  zoals nu  gebeurd, op basis  van  incidenten  reageert. Wij  constateren dat na  een 
klacht vaak geen bevestiging van het probleem kan worden gegeven omdat de metingen als het al 
een  beetje meezit  op  zijn  vroegst  1  á  2  uur  later  plaats  vinden. Met  continue monitoren  kan  bij 
bepaalde  overtredingen/problemen  direct  actie  worden  ondernomen.  Het  is  zelfs  mogelijk  om 
vergunningen te koppelen aan dit meetnet zodat problemen kunnen worden voorkomen.  
 
Toekomst Sloegebied 
Het  Sloegebied wordt  op  dit moment  nog  beheerd  door  Zeeland  Seaports.  Zeeland  Seaports  een 
bedrijf dat  jarenlang als een semi‐overheidsorganisatie het gebied beheerde staat op het punt een 
zelfstandig  bedrijf  te  worden.  Hiermee  verliest  de  overheid  een  groot  deel  van  de  grip  op  de 
bedrijfsvoering. Het Sloegebied wordt genoemd als gebied voor energieopwekking. Uitbreidingen op 
bestaande centrales en toekomstige nieuwe centrales (C.Gen) leveren extra uitstoot op. De overslag 
van gevaarlijke stoffen en de vervoersbewegingen  in het gebied nemen nog steeds toe. De kansen 
dat ‐ door een storing of calamiteit ‐ de luchtkwaliteit in gevaar komt wordt daarmee ook groter.  
 
Plicht 
Als  overheid  bent  u  verplicht  de  luchtkwaliteit  te monitoren  en  de  resultaten  hiervan  bekend  te 
maken. Door meetpalen te plaatsen en deze  in het RIVM netwerk op te nemen voldoet u deels aan 
deze plicht en hebben wij als direct aanwonende van dit gebied een middel om de luchtkwaliteit voor 
wat betreft de gemeten stoffen voor onszelf zichtbaar te maken.  
 
Hoewel nu nog lang niet alle geëmitteerde stoffen door het door ons voorgestelde netwerk kunnen 
worden afgevangen zullen ze gecombineerd met andere metingen wel een bijdrage  leveren  in het 
verbeteren van de luchtkwaliteit van onze woonomgeving. Dat is iets waar wij als omwonenden van 
het gebied recht op denken te hebben.  
 
Graag horen we op korte  termijn van u wanneer een  continue meting van de  luchtkwaliteit  in de 
Sloerandzone  kan worden  gerealiseerd.  De  inhoud  van  deze  brief wordt  onderschreven  door  de 
volgende “Sloerand” kernen. 
 
Dorpscomité Ritthem, 
Dorpsraad ’s‐Heerenhoek, 
Dorpsraad Borssele, 
Dorpsvereniging  Nieuw‐ en Sint Joosland, 
Dorpsraad Lewedorp, 
Wijkbeheergroep Arnemuiden 
 
Namens deze, 
 
 
 
HWJ van Dam 
Stichting Dorpsraad Nieuwdorp (secretaris) 
 
Een afschrift van deze brief wordt op website van de dorpsraad Nieuwdorp geplaatst en ge‐e‐maild  
aan  Zeeland  Seaports,    Thermphos,  gemeente  Borsele,  gemeente  Vlissingen  en  gemeente 
Middelburg. 


