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Betreft: Reactie op voorgestelde veiligheidscontour;
Geachte heer Lindenbergh,
Via deze brief wil de Stichting Dorpsraad Nieuwdorp reageren op de voorgestelde veiligheidscontour
rondom de risicovolle bedrijven in het Sloegebied. Wij vinden een veiligheidscontour in het Sloegebied
een goede manier om beleid te borgen. De naam van de contour suggereert dat alle mogelijke
gevaren binnen de contour vallen. In de brochure staat echter vermeld dat een aantal zaken zoals
kerncentrales, gevaarlijke stoffen routen en windparken, buiten de contour wordt gehouden.
Dit is het probleem waar wij als dorpsraad continue mee te maken hebben. De uitzonderingen op de
regels zijn niet alleen voor ons heel moeilijk behapbaar. Het Sloegebied is een gebied waarop diverse
contouren van toepassing zijn. Alleen voor geluid kennen we al 4 varianten waarvoor allerlei andere
regels gelden.
Daarnaast constateren we dat begrenzingen voor de ene vorm van overlast vaak als startpunt dienen
voor andere grenzen of later in beleid worden opgenomen. Met de geluidcontour was het zelfs zo dat
door aanpassing in de wetgeving ineens regelgeving op ons dorp van toepassing werd waar vooraf
nooit rekening mee was gehouden. We zijn bang voor de spin-off effecten van deze contour. De
contour ligt nu over de groene buffer die aanvankelijk het industriegebied moest scheiden van de
omgeving. Hoewel uw collega tijdens de bijeenkomst d.d. 16 maart verklaarde dat we dit niet zo
moesten interpreteren, zien wij dit toch als een verkapte uitbreiding van het Sloegebied.
Wij hebben als omwonenden van het industriegebied te maken met de cumulatie van allerlei
contouren en daaraan gekoppelde regelingen. Al deze regelingen gaan uit van de bron. Wij hebben
een eigen contour ingetekend waarin we het dorp (het punt waar de overlast wordt beleefd) als
uitgangspunt nemen. Onze “geen overlast” contour heeft als doelstelling alle vormen van overlast in
een gebied van 1 kilometer rond het dorp te voorkomen. En in de zone tot 1500 meter alleen mogelijk
te maken indien overlast wordt gecompenseerd. Met deze contour waarborgen we de leefbaarheid in
ons dorp. Als startpunt van de contour hebben we de kombord aan de uitvalswegen gekozen. De
tekening treft u als bijlage bij deze brief aan.
Wij gaan er vanuit dat u onze benadering van risico en milieuoverlast in de veiligheidscontour
opneemt. Mocht dat niet mogelijk zijn dan horen we dat graag gemotiveerd van u.
met vriendelijke groet,
HWJ van Dam (Secretaris)
P/A Pr. Bernhardstraat 27
4455 BA Nieuwdorp
T: 0113-670095
NB1: Een afschrift van deze brief wordt verstuurd aan de gemeente Borsele en geplaatst op onze
website.
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