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Aanweziq:
ledenhoorcommissie: A.P. Witkam(voorzitter),
B. Kooiker,K.J. van der Maas,H. van
Hartingsveldt,
J. Oosterveld.
afd.Ruimtelijke
ordening: J.AM.Koolen(ambtelijk
secretaris).
collegevan b&w:
M.M.D.Vermue-Vermue.
belanghebbenden:
de heeren mevrouwVan Stee(omwonenden
agrarischbedrijf),
mevrouwM.G. van der stel en de heer T. Meijer lnaméns
stichtingBehoudde ZakvanZuid-Beveland),
de heer G.w. Eijssensen de heerw.H. Hoogesteger
(namens
StichtingDorpsraad's-Heerenhoek),
de heer D. Hage en de heer J. Moerdijk(namensStichting
Dorpsraad
Nieuwdorp).
1 . O p e n in q
De voorzitterheet een ieder welkomen legt vervolgensde taak van de hoorcommissie
bestemmingsplannen
uit; het horenvan diegenendió een zienswijzetegen een ontwerpbestemmingsplan
hebbeningediend.In de hoorcommissie
is elke in áe gemeenteraad
zittendepolitiekepartij vertegenwoordigd.
Op verzoekvan de hoorcommiJsie
heeft het
collegevan burgemeester
en wethouders
een afgevaardigde
in de persoonvan wethouder
Vermue-Vermueaangewezenom namens hei college eventueleonduidelrykheden
te
verhelderen.
Van de hoorzitting
wordteen beknoptverslaggemaakt.
Besluitvorming
omtrenthet bestemming_splan
is geagendèérd
voorde raadsvergadering
van
1 maart2007.Hetgeenvanavondter tafel komtzàl ett<tiOvan de hoorcommissié
meenémen
naarziineigenfractieter voorbereiding
op dezebesluitvorming/raadsvergadering.
Na deze inleidinggeeftde voorzitterde indienersvan de zËnswilzenïe getegenheid
hun
zienswijze
toete lichten.
en reactiewethouder
?. . To,elichlinqbelanqhebbenden
onderstaandvo|gteenbeknoptew@endoordeindienersVande
zienswijzen
wordtingebracht.
Elkeweergavewordtdirecigevolgddooreen,op verzoekvan
de hoorcommissie,
reactie/verduidelijking
vande wethouder.
dorp :

DeheerEiissènsvoertnamensbeideoorpsiffi|ichtingopdedoorde
tu"g.dorpsradengezamenlijk
ingebrachte
zienswijzeis op schriftgesteld.b"r" toelichting
wordtoverhandigd
aan de ledenvan de hoorcommissie.
óe toelichÍngwordt,als onderdeel
van hetverslag,aandit verslag.
In de toelichting
op de zienswijzewordtdoor de heer Eijssensaandachtgevraagdvoor de
aspecten:
omvangbedrijfsterrein,
toenamevande geluidsoverlast
naarde omgeving
toe,
beheer/regie
van het bedrijventerrein
door zeelanáseaports,
het inperken
van de aanleg van een goede toekomstig
.va1 .!e mogelijkheden
gewenste/noodzakelijke
infrastructuur
door vaststellenvan het bestómmingsplan
vooï
Sloepoort,

I

-

lichthinder
wegensdit bedrijventerrein,
vaststellen
maximaleluxwaarde,
de voorgestane
invulling
vanhet bedrijventerrein
c.q.hetbedrijfsprofiel.

Het betoogvan inspreker
leidtniettot vragenvande ledenvande hoorcommissie.
WethouderVermue-Vermue
geeft aan dat, indiener anno 2007 sprakezou zijn van een
blancosituatie,er wellichtanderekeuzesgemaaktzoudenworden.Echterdezesituatiedoet
zichhiernietvoor.Hetgaatnietaan allerleibespiegelingen
te makenvan mogelijkheden
als
de uitgangssituatie
een andereis dan de huidige.Het bedrijventerrein
Sloepoortkent een
helevoorgeschiedenis,
welkenietalleenterugte voerenis op de nu voorliggende
locatieén
activiteit.Zowellocatieals activiteitmaaktonderdeeluit van de gemeentelijkè
totaalvisievoor
de Sloerand.Vanuitdeze integralevisie gaat het niet aan om alleen"het zoet" (in casu
aanleg buffergroen/landschappelijke
inpassíngSloegebied)
te nuttigen.Ook het door de
indienersvan de zienswijzen
als "zuur''aangemerkte
item aanlegvan het bedrijventerrein
Sloepoortmaakthieronderdeel
van uit en is zelfsnodigom het gewenste"zoet"te kunnen
realiseren.
Het is niet correctom te stellendat de gemeentegeenregierolmeervervultin deze nu de
exploitatieregie
in handenis/komtbij ZeelandSeaports.
Weliswaar
is de rolvande gemeente
in dezeeen anderevoorwat betreftde gronduitgifte
en exploitatie,
maarde gemeentestaat
zekernietbuitenspel.
De gemeenteis immersvertegenwoordigd
in het DagelijksBestuuren
hetAlgemeenBestuurvanZeelandSeaports.
Daarnaastheeftde gemeente,
geletop haarautonomebevoegdheid
inzakehet vaststellen
van bestemmingsplannen,
invullinggegevenaan haar regierolmiddelshaar inhoudel'rjke
bemoeienis
bij de opstelling
vanhet nu in procedure
zijndebestemmingsplan.
Aan het in handenstellenvan de exploitatieaan ZeelandSeaportszijn verplichtingen
verbondenvoor ZeelandSeaportsmet betrekkingtot de gemeentelijke
totaalvisievoor de
Sloerand.Deze verplichtingen
zijn vastgelegdin een samenwerkingsovereenkomst,
welke
behandeld
is in de raadsvergadering
van6 december2001.
De eindomvang
van het bedrijventerrein
is voorde gemeente,
geziende plaatswaar deze
ontwikkeling
beoogdis, van beginaf aanheldergeweest;de oppervlakte
tussende Driedijk,
de Borsselsedijk,
de Sloewegen de Bernhardweg
(thansWesterscheldetunnelweg).
Dit is
door de gemeenteook altijdzo naarbuitentoe gepresenteerd/gecommuniceerd.
Alleende
thansvoorgestane
aanleg/ontwikkeling
van hetterreinin eenkeeris nieuw.In eersteinstantie
werdgedachtaaneengefaseerde
ontwikkeling
van3 keer10 hectare.
De glastuinbouwgebieden
metassimilatiebelichting
in Zeelandzijnvan een heelandereorde
en impactdan'deontwikkeling
vaneen bedrijventerrein
zoalsSloepoort.
Nietalleengeziende
aardvan de bedrijvigheid
op Sloepoort,maarook de beoogdelocatie.
ln de toelichtingvan het bestemmingsplan
is aangegeven
op welkewijze getrachtwordt
eventuelelichthinder
tot een minimumte beperken.
Het bestemmingsplan
is in feite niethet
geëigendeinstrument
om luxwaardein op te nemen.Wel kunnenin een bestemmingsplan
'van
onder meer voorschriftenopgenomenworden met betrekkingtot hoogtemateÀ
lichtmasten.
In hetonderhavige
gevalis dit ookgedaan;de maximalehoogtevàn lichtmasten
bedraagt10 meter.

De heeren mevrouwVan Stee:
uit aangaande
Ook mevrouwVan Steespreekthaarbezorgdheid
de te verwachte
lichthinder
van het bedrijventerrein.
Daarnaastvraagtzij zichaf hoe het bedrijventerrein
aangesloten
kan
wordenop het reedsin het veld aanwezigedoodlopendestukjeweg, nu de grens van het
Sloepoortniet ligt tot aan dit stukjeweg. Hierdoorresteerter een reepje
bedrijventerrein
grondwaargeenwegop kan/magwordenaangelegd.
geluidvan Sloepoortgetoetst
Ook bevreemdthet de familieVan Steedat het toekomstige
geluidscontour
wegenshetSloegebied,
moetwordenaande vastgestelde
en nietafzonderlijk
hiervan.
vande gemeentedat de bereikbaarheid
van
Ten slottekanzij zichnietvindenin de opvatting
perceel
geen
gemeente,
is
maar
familie
nog
in
zijnde
zaak
van
de
een
het bij de
eigendom
tussenZeelandSeaportsen de familieVan Stee.De gemeentestelttoch het
aangefegenheid
op en vast?
bestemmingsplan
De toelichtingvan mevrouwVan Stee op de zienswijzeis heldervoor de ledenvan de
hoorcommissie.
licht toe dat de grens van het plangebiedbedrijventerrein
WethouderVermue-Vermue
wegin hetveld.Ditomdatde gronden
Sloepoortnietaan hoeftte sluitenaande doodlopende
(bestemmingsplan
aansluitendaan het plangebiedSloepoortbestemmingsplanmatig
"Westerschelde
hebben.Op basis
Verkeersdoeleinden
de bestemming
Oeververbinding")
tussen
stukjeinfrastructuur
kan op de grondenmet het ontbrekende
van deze bestemming
wordenaangelegd.
dezeinfrastructuur
wegen beginSloepoort
eindedoodlopende
vorm gegevenin de procedure
van Sloepoortis planologisch
De aansluiting/ontsluiting
"Ontsluiting
is eind 2000 in de
voorontwerpbestemmingsplan
hieromtrent
Het
Sloegebied".
gebracht
10
met
artikel Bro-overleg
en is het zogenoemde
inspraakrichtingde bevolking
gevoerd.Na afronding
van dit overlegis, na het voerenvan een
andereoverheidsinstanties
zoalsdezenu in het veld ligt
verleendom de infrastructuur
vrijstelling
artikel19-procedure,
pootjelhoofdontsluitingsroute
(dusinclusief
aante leggen.
Sloepoort)
doodlopende
procedures
(voorontwerpbestemmingsplan
én artikel19 WRO),waarÍn
In de planologische
hebbengegeven,is
en zienswijze
ook de heer en mevrouwVan Stee hun inspraakreactie
gevolgen
wegverkeerslawaai
vanwegehet
akoestische
zowel aandachtbesteedaan de
gewijzigde
bebouwing
in de omgevingalsmedeaan het
wegontwerp
naarde geluidgevoelige
pootje.
hoeen waaromvan hetdoodlopend
wegens
Dat de invullingvan Sloepoortqua geluidgetoetstmoetwordenaan de geluidzone
is juist positiefvoor de bewonersin de directeomgeving.lmmershet totale
het Sloegebied
geluidsniveau
van beideteneinenmag nietmeerbedragendan 50 dB(A)ter plaatsevan de
'leluidscontour.
Indien Sloepoortniet getoetst moet worden aan deze
vastgestelde
"bovenop"
geluidszone,maar
het geluidwegenshet Sloegebiedkomt, betekentdit een
naarde omgeving
toe.
zuaarderegeluidsbelasting
van het betreffendeperceelbetrefteen privaatrechtelijke
aangelegenheid
De bereikbaarheid
laatonverletde bevoegdheid
tussenZSP en de familieVan Stee.Dezeaangelegenheid
van
gebied.
geregeld
van een bestemmingsplan
voordit
Niet
is dat
de gemeentetot hetopstellen
pas kan wordenovergegaantot het opstellen/vaststellen
van een bestemmingsplan
dan
nadat alle benodigde gronden in eigendom zijn veruorven. Voor onderhavig
is de bereikbaarheid
vanhetperceelderhalvenietruimtelijk
bestemmingsplan
relevant.

De voorzittergeeft ter aanvullinghieropnog aan dat de gemeentezal bezienof zij een
mogelijkerol kan vervullenindiener onverhooptproblemenontstaantussenZSP en de
van Sloepoort.
vanhet perceelbij realisering
familieVan Steeomtrentde bereikbaarheid
(BzzB):
StichtinqBehoudde Zak vanZuid-Beveland
de hoozittingop papiergezeten overhandigd
voor
de
bijdrage
Stel
heeft
MevrouwVan der
De bijdrageis aandit verslaggehecht.
aande ledenvan de hoorcommissie.
gevraagd
voor:
wordtaandacht
op de zienswijze
ln de toelichting
vande ingreep,
onderbouwing
vaneenzorgvuldige
hetontbreken
vande gemeente,
een nieuweaanslagop hetgroenebuitengebied
fors,
is
veel
te
hectare
van
30
omvang
vanhetSloegebied,
uitbreiding
is eenongewenste
Sloepoort
tussen agrarisch
loslatenvan een harde, ruimtelijkescheidingdoor infrastructuur
is risicovol,
gebieden industriegebied
landelijk
betekentdat niet meer gekomenkan
nu de polderbestemmenals bedrijventerrein
inpassingvan de op stapel staande
worden tot een optimalelandschappelijke
verdubbelingSloeweg,
ingrepenter plaatse(ontsluitingSloegebied,
infrastructurele
op
Westerscheldetunnelweg
Sloeweg
aanpassing
),
Nationaallandschapnegatief
van het aangrenzende
Sloepoortzal de belevingswaarde
beïnvloeden,
door Zeeland
op en het beheer/deregievan het bedrijventerrein
de bedrijfsprofilering
Seaports.
genoemden
puntenzijnookreedsdoorde dorsraden
De meestedoorde BzzBaangehaalde
hebben
derhalve
de
hoorcommissie
van
De
leden
beantwoord/toegelicht.
wethouder
doorde
geennaderevragen.
van de
herhaalthetgeenzij reedsals reactieop de toelichting
WethouderVermue-Vermue
t.a.v.
de
dat
er
vermeld
dorspradenheeft gedaan. Aanvullendhierop wordt nog
in het bestemmingsplan,
is opgenomen
een Staatvan Bedrijfsactiviteiten
bedrijfsprofilering
ligtén dater nooitsprakegeweestis vaneen
buitenhet plangebied
dat de goederenspoorlijn
en Sloepoort.
tussende goederenspoorlijn
aansluiting
3. Afsluitino
dat er verdergeenvragenmeer
vande aanwezigen
metinstemming
constateert
De voorzitter
hun
zullende ledenvan de hoorcommissie
zijn.Zoalsreedsbij de inleidingis aangegeven
van 1
op de raadsvergadering
meenemenin de eigenfractiester voorbereiding
bevindingen
maartaanstaq,nde.
en sluitde hoorzitting.
voorhuntoelichting
bedanktbelanghebbenden
De voorzitter
30januari2007
Heinkenszand,
voorzitter,
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hebbenkennisgenomenvan de
en s'-Heerenhoek
De Dorpsraden
van Nieuwdorp
en willenhun
van de dorpsraden
reactievan het Collegevan B&Wop de zienswijze
vooruw commissienadertoelichten.
zienswijze
1)Volume
2) Geluid
3) Beheer
4) infrastructuur
5) Lichtopbrengst
6) invulling
1) ln 1994gingde visieuit van 10 HA en geen30 HA zoalsde reactiewil doen
gebouwen
geloven.Hetwaarom30 HA ontgaatde Dorpsraden,
aande randvan het
schapstaanjarenleeg.
2) ln 1994gaf een onderzoekaan dat de bewonersin de omgevinggeenmoeite
van de UvAlaat
Hetonlangsgehoudenonderzoek
haddenmetde geluidproductie.
eentotaalanderbeeldzien.
3) In 1994gingende bewonersuit vaneen regiedoorde gemeente(democratisch
staat
regiein handenvan het Havenschap(dat
nu ligtde exploitatie
beïnvloedbaar)
haar
Het
Havenschap
over
mijlenver van de bevolkingaf) en daarmeekomto.i.z.
grenzenheennaarde bebouwing
toe.
in hogematede
belemmerd
4) Hetnu vaststellen
van het bestemmingsplan
van het nieuwesloeweg
voorde infrastructuur
oplossing
mogelijkemilieuvriendelijke
in dezevariantblijfter misschien10 HA over.
tracé( zie bijgaandeanimatietekening)
in Zeelanden de reedsnu
metde kassenbouw
5) Geziende problematiek
nietals
van het Sloegebiedkomthetde Dorpsraden
aanwezige
lichtopbrengst
vast
stellen.
maximale
luxwaarde
te
onverstandig
voorook een
geringeafstandtot de bebouwing.
Zekergeziende hemelsbreed
blijktdat niet
voorde invulling
van de diversecategorieën
6) In de argumentatie
gevestigdmoetenworden,dit betekentdat
watergebonden
bedrijvenin Sloepoort
/ l.T.N./lstemewa.
komenb.v.Overlasco
daarserviceverlenende
en dat
naareen logistiekgebied
Maarhet Sloegebied
veranderdvan lndustriegebied
"dozen"
moeten
deze
vraagtom een andereserviceverlenerbij miljoenencontainers
gespoten/gecleanerd
moetenworden.
ookgerepareerd
/ gelast/ uitgedeukU
zichonmiddellijk
stil
Als er alleenkantorenkomenvan 9-5zullende Dorpsraden
houdenmaarvoorlopigvrezende bewonersnog hetergste,aan u te bewijzenhoe u
methunbelangen
om gaat
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Bijdrage Hoorzitting n.a.v. ingediende zienswiize
bestemmingsplan Bedrijventerrein Sloepoort door BZZB
Wij gaan er vanuit dat u onze zienswijze kent r w€ geven nog
enige toelichting en reageren op de beantwoording van onze
zienswijze in het raadsvoorstel.
Sloepoortvraagteen
van het bedrijventerrein
Het bestemmingsplan
verandering
goede ruimtelijke onderbouwing.Geletop de ingrijpende
grote
ontbreekt
omvang
naarversteningvan de groeneruimtein zo'n
dit plan een zorgvuldigeonderbouwing.
kan in planvormoud zijn, het is wel
Sloepoort
1. Het bedrijventerrein
van
een nieuwe aanslagop het groenebuitengebied
degelijkin uitvoering
ze
nu
de gemeenteBorsele.Het is geenzindelijkargumentom burgers,
kunnengeven,voorte houdendat een planal tienjaar in
hun zienswijze
is.
voorbereiding
2. Ook het argumentdat het planal tien iaar zo groot(30 ha)
planmocht
gepresenteerd
is, is zinloos.Steldat iedereburgerzijn
"Bouwt
u het huis
plan
koestert.
al lang
uitvoeren,omdathij dat grote
maargroot,want u wilt dat al zo lang".
goedkeuring
ter discussie:want er
Eenplánstaattot de onherroepelijke
wijzigingen afkeuringis mogelijk.
is verschiltussenideeen werkelijkheid;
De provincieheeft zichia'renlangverzet-metnarnetegen-deomvang-van
ditplan.
zijn vol. Dit argumentis in
bedrijventerreinen
3. Anderegemeentelijke
niet
verbandzinledig,omdatdezebedrijventerreinen
het geopperde
Sloepoortis er in de
hebben.Het bedrijventerrein
netzélfdebedrijfsprofiel
bedrijven.Het is geenlokaal
eersteplaatsvoor havengerelateerde
Het
thematischbedrijventerrein.
maareensregionaal
bedirijventerreintje,
zoalsZeelandSeaportshet aanduidt,is een
Sloepoort,
bedrijvenpark
Sloe.Het profiel en de beheerder,
van het havengebied
uitbrèiding
ZeelandSeaportszelf,bewÍjzendat.

doorde infrastructuur
scheiding
4. Het loslatenvan de harde ruimtelijke
tussenhet agrarische
en Westerscheldetunnelweg
van Bernhardweg
In een
is risicovol.
industriegebied
en
gebied
en het havenlandelijk
groenebufferzone
was hieral voorzien.Het opdringenvan overlastnaar
dorpenis ongewenst.
van de omliggende
de directewoonomgeving
zorgentzoalseen betere
níeuweinfrastructurele
5. Onontkoombare
o n t s l u i t i nvga n h e t h a v e n g e b i eSdl o e ,a a n l e gv a n d e n i e u w ee n u i t r o u l a t i e
verdubbeling
Sloewegvragen
nemenvan oudeSloelijnen de toekomstige
Is het nu
oplossingen.
voorrangen ruimtevoor de bestelandschappelijke

het momentom zo'ncruciaalgebiedjeals de Kraayertpolder
als
bedrijventerrein
weg te bestemmen? En daarmeeook alternatieven
voor
een goedeontsluitendeinfrastructuur
te beperkenvoordatdaarovereen
is genomen?VoorSloepoortontbreekteen goede
definitievebeslissing
infrastructuur,
alle verkeermoet over de nog naderte bepalenuit te
breidenweg.

De BZZBbetreurthet ontbrekenvan discussieover de begrenzing
van de
Nationale
Landschappen
en de behandeling
van het Omgevingsplan
in de
Borselseraad.De verbindingvan het Nationaal
Landschap
De Zak van
Zuid Beveland
via de grotepoldersmet het Walcherse
Nationale
was zeerwel mogelijk.HetWalcherse
Landschap
Nationale
Landschap
uitgezonderd
Vlissingen
en Middelburg,
maarzelfsde
beslaatWalcheren,
A58 is daarinopgenomen.
Het landelijkgebiedheeftdaarhopelijkprimaat
bij plannen.
verkeer,
Het valt niet te ontkennendat invloed,zoalsbedrijfsoverlast,
geluiden lichtbelasting
invloedzal hebbenop de nabijgelegen
dorpen.
gaat
van het nabijgelegenNationaal
Landschap
Ookde belevingswaarde
hierdoorachteruit.
Samenvattend:
Het ontwerp-plan
Sloepoortis een hap uit het landelijkgebied.Metde
ruimtein dezepolderkan beteromzichtigomgegaanworden.De
toekomstige
wegenvergenal genoeg.Het verstenenbuitenhet Sloe
bedrijven.Hiervoormoet
containergerelateerde
dreigtmet bijvoorbeeld
naar
blijven.Doorherinrichting
ruimtebinnenhet Sloebeschikbaar
gebruik
is
en herschikking doelmatiger
mogelijk.
duurzaamruimtegebruik
bedrijfsterreinen
In dezetijd kunnenbedrijfslocaties
op verschillende
gesitueerdook eÍfectieffunctioneren.
Eenlokaalbedrijventerrein,
naaraarden schaalpassendin het landelijk
gebied,kan een terechteoudewenszijn van de gemeentelijke
overheid
Nut en noodzaak
van het
en 's-Heerenhoek.
en de dorpenNieuwdorp
wordt niet deugdelijk
onderbouwd
en het ideegaat in
ontwerpSloepoort
gewenste
van zuinigruimtegebruik.
ontwikkeling
Over
tegende huidige
aard,schaalen plaatsmoet een nieuweafwegingvolgen.
Tot slot:
>Wij leggenu de volgendevragenvoor:
>Welkesoortbedrijvenmoetenvan SloenaarSloepoort?
>Kunnener ook kantorengebouwdwordenin Sloepoort?
>Welkeoverigebedrijvenuit de gemeentewenstu naarSloepoort?

ffi

f
als
>Welkezeggenschap
heeftde gemeenteover het bedrijventerrein
ZSP
nu
de
baas
kan
al
ZeelandSeaportde baasis? Op welkerechtsgrond
zijn?
>Watgebeurtmet de oudeSloelijnin de Sloepoort?
>Hoeis de aansluiting
tussenSloelijnen Sloepoort?

