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Geachte heer Colijn, 

Met bovengenoemde brief verzocht u de Commissie een oordeel te geven over de Notitie 
Reikwijdte voor de Strategische Milieubeoordeling (SMB) voor het Omgevingsplan Zee-
land. Graag is de Commissie op dit verzoek ingegaan en bijgaand treft u dit advies aan. 
Het advies is opgesteld door een werkgroep van deskundigen. Voor de samenstelling 
hiervan verwijs ik u naar bijlage 3 bij dit advies. 

1. SMB en Omgevingsplan 
 
De Notitie Reikwijdte geeft een duidelijk beeld van de aanpak die tot nu toe gevolgd is 
om te komen tot een omgevingsplan. De discussienota ‘Koersen voor onze omgeving’ 
(april 2004) brengt per beleidsonderwerp mogelijke beleidsvarianten in beeld. De Nota 
‘Hoofdlijnen voor het eerste Zeeuwse Omgevingsplan’ (juli 2004) maakt daarin keuzen 
en geeft tevens aan welke beleidskeuzen in het omgevingsplan nader uitgewerkt gaan 
worden. Uitgangspunt daarbij is een duurzame ontwikkeling waarin naast economische 
ontwikkeling de regionale milieukwaliteiten sturend zijn. Met de keuzen binnen de ver-
schillende beleidsterreinen wordt duidelijk op welke wijze en in welke mate de provincie 
een sturende rol wil spelen in de toekomstige ontwikkelingen binnen de provincie.  
Hiermee wordt een goede basis gegeven voor de inkadering van de beleidskeuzen die in 
de strategische milieubeoordeling (SMB) aan de orde moeten gaan komen en tegen welk 
ambitieniveau deze keuzen afgezet gaan worden.  
 
De SMB plicht is gekoppeld aan ontwikkelingen die bij nadere uitwerking leiden tot een 
m.e.r.(beoordelings) plicht dan wel activiteiten die van invloed zijn op Vogel- en Habitat-
gebieden (VH gebieden). 
De Notitie Reikwijdte benoemt als SMB-plichtige activiteiten: 

 De mogelijke aanleg van een nieuw bedrijventerrein op de Westelijke Kanaaloever 
bij Terneuzen; 

 Locaties voor grootschalige windenergie; 



 

  
 

 Uitbreiding van de watersport op Deltawateren en locaties voor de aan-
leg/uitbreiding van jachthavens; 

 Locaties voor recreatieconcentraties.  
 
De selectie van activiteiten die leiden tot een toekomstige m.e.r.(beoordelings) plicht, is 
naar de mening van de Commissie juist uitgevoerd. Echter de selectie van activiteiten 
met gevolgen voor VH gebieden is voor zover de Commissie kan inschatten, mogelijk niet 
volledig. Naast de reeds genoemde activiteiten wordt bijvoorbeeld in de notitie ‘Hoofdlij-
nen voor het eerste Zeeuwse Omgevingsplan’ gesteld dat het Omgevingsplan op basis 
van een Kansenkaart ruimte gaat bieden voor aquacultures. Afhankelijk van type aqua-
cultuur en plaats kunnen deze invloed hebben op VH gebieden. Hetzelfde geldt voor an-
dere agrarische ontwikkelingen die in de hoofdlijnennotitie worden genoemd zoals de 
ontwikkeling van glastuinbouw, schaalvergroting en intensivering van bestaande land-
bouw en het gestructureerd benutten van beschikbaar zoet water voor intensieve teel-
ten. In de directe nabijheid van een sbz kunnen deze activiteiten leiden tot significante 
gevolgen. 
Geadviseerd wordt om in de SMB de onderwerpen uit de Hoofdlijnennotitie te screenen 
op hun mogelijke invloed op VH gebieden en deze, waar nodig, in de SMB te betrekken. 
 
De aanpak om primair uit te gaan van het vaststellen van het draagkracht van het 
Zeeuwse milieu en daar vervolgens specifieke activiteiten aan te toetsen spreekt de 
Commissie aan. De aanpak sluit aan bij het uitgangspunt van het Europese natuurbe-
schermingsrecht, namelijk dat de mogelijke nadelige gevolgen van menselijke activitei-
ten beoordeeld moeten worden vanuit de instandhoudingdoelstellingen van beschermde 
natuur. Deze aanpak geeft een goede basis om de milieukwaliteiten nadrukkelijk een rol 
te laten spelen bij te maken beleidskeuzen. De Notitie Reikwijdte benoemt zeer expliciet 
de ecologische draagkracht. Uit de toelichting van de provincie heeft de Commissie be-
grepen dat andere milieuaspecten, zoals luchtkwaliteit en externe veiligheid daarbij ook 
aan de orde komen. 
 
De Notitie Reikwijdte geeft aan dat de SMB geen aandacht zal besteden aan een aantal 
projecten waarvoor reeds kaderstellende uitspraken zijn gedaan en waarvoor reeds een 
SMB of m.e.r. besluitvormingstraject loopt.  
Juist in een provincie breed Omgevingsplan moet echter de samenhang tussen de diver-
se toekomstige grootschalige activiteiten en initiatieven aan bod komen. Dit kan op twee 
manieren ingevuld worden, namelijk door: 

 óf een kwalitatieve beschouwing te geven over de cumulatie van effecten van de 
geselecteerde SMB-plichtige activiteiten met de autonome ontwikkeling inclusief 
de reeds voorziene activiteiten waarvoor een SMB of m.e.r./besluitvorming-
straject loopt. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten bij de concrete activitei-
ten (gemeenteoverschrijdend) in een MER zelf onderzoek naar cumulatie moeten 
gaan uitvoeren en in het kader van de passende beoordeling mogelijk alternatie-
ven moeten gaan beschrijven buiten hun gemeentegrenzen; 

 óf na vaststelling in de SMB van de (huidige) draagkracht van het milieu de al in 
voorbereiding zijnde activiteiten hiertegen af te zetten. Deze benadering heeft het 
voordeel dat daarmee tevens duidelijk wordt op welke wijze de in de SMB vast-
gestelde draagkracht van het milieu gebruikt wordt als toetsingskader voor de 
beoordeling van individuele projecten. 

 



 

  
 

Uit de stukken en de mondelinge toelichting van de provincie maakt de Commissie op 
dat het SMB-traject gelijk op loopt met de ontwikkeling van het concept Omgevingsplan. 
Deze aanpak maakt het mogelijk dat de SMB daadwerkelijk een rol kan spelen bij de 
(nog) te maken keuzen.  
 
Hieronder volgen specifieke aanbevelingen op deelonderwerpen. 
 
2. Aanleg nieuw bedrijventerrein 
 
Op dit moment is nog niet duidelijk of het Omgevingsplan gaat voorzien in realisatie van 
een nieuw bedrijventerrein op de westelijke Kanaaloever. Zo dit het geval is, dan moet de 
SMB: 

 ingaan op de onderbouwing van nut en noodzaak met een korte onderbouwing 
van de locatiekeuze, door inzicht te geven in de afgewogen locaties en de keuze 
voor de voorkeurslocatie westelijke Kanaaloever; 

 aangeven of het leefmilieu (lucht, geluid, licht, externe veiligheid) in en nabij het 
te onderzoeken gebied ruimte laat voor grootschalige bedrijfsontwikkelingen op 
basis van een semi kwantitatieve beschouwing;. 

 ingaan op de mobiliteitsgenerende effecten en daaraan gekoppelde effecten op 
het leefmilieu (geluid, lucht en licht) gerelateerd aan de semi-kwantitatief be-
schreven draagkracht van het leefmilieu in en rond het plangebied; 

 een beschouwing geven over de draagkracht van het gebied op de aspecten 
landschap en natuur. Betrek daarbij eventuele effecten op gebieden waarvan 
bekend is dat zij in het kader van de ontwikkeling van het Schelde Estuarium 
als natuurontwikkelingsgebied zijn of gaan worden aangemerkt1. 

 
3. Locaties grootschalige windenergie 
 
Uit de Notitie Reikwijdte blijkt nog niet duidelijk op welke punten de vigerende streek-
planuitwerking Windenergie aangepast gaat worden. Uit de toelichting van de provincie 
heeft de Commissie begrepen dat deze wijziging wordt ingegeven door de ontwikkelingen 
in molenvermogen. De provinciale taakstelling kan daardoor gerealiseerd worden op een 
kleiner aantal locaties. Geadviseerd wordt om dit in de SMB te specificeren. 
 
De vigerende streekplanuitwerking geeft naast de zeehaventerreinen 5 locaties die in 
aanmerking komen als locaties voor windmolens. Geef in de SMB de milieuargumenten 
voor de selectie van de drie in de Notitie Reikwijdte genoemde locaties. De selectie in de 
Notitie Reikwijdte voor de locaties op de zeehaventerreinen Vlissingen-Oost en Kanaal-
zone Zeeuwsch-Vlaanderen lijkt vanuit milieuoptiek een logische. De keuze om de be-
staande windenergielocatie Kreekdam/Schelde-Rijnkanaal op te schalen, roept vragen 
op.  
Geef de onderbouwing van de keuze voor de 3 locaties door inzicht te geven in het effect 
van deze locaties op de draagkracht van het milieu op de aspecten ecologie, landschap 
en menselijke beleving. 
 

                                                

1  Onderdeel van het Project Ontwikkeling Schelde estuarium is de aanwijzing van substantiële gebieden voor 
natuurontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot uitbreiding van bestaande VH-gebieden en/of tot ver-
schuiving van natuurdoeltypen. 



 

  
 

  
4. Watersport in de Deltawateren en locaties jachthavens 
 
4.1  Natuur 
De Notitie Reikwijdte geeft aan dat de SMB antwoord moet gaan geven op de vragen: 

 welke concentratie aan watersport in de Deltawateren is toegestaan, voordat er 
een verslechtering of verstoring van betekenis optreedt voor de natuurlijke ken-
merken; 

 in hoeverre en op welke wijze een zonering binnen de Deltawateren noodzakelijk 
is om effecten op VH gebieden te beperken of te voorkomen. 

 
De Commissie gaat er vanuit dat daarbij ook aandacht wordt besteed aan effecten op  
de eerder genoemde gebieden die in het kader van de ontwikkeling van het Schelde Es-
tuarium als natuurontwikkelingsgebied zijn of worden aangemerkt. 
 
De Commissie adviseert om deze vraagstelling op de volgende wijze per VH gebied uit te 
werken. 
1. Geef voor het jaar van aanwijzing als VH gebied (op kaart) kwantitatieve informatie 

over het voorkomen van soorten en habitats op grond waarvan het VH gebied is aan-
gewezen als speciale beschermingszone (sbz) en maak daarbij in Vogelrichtlijngebied 
onderscheid naar de volgende gebiedstypen: 

 hoogwatervluchtplaatsen 
 slaapplaatsen 
 foerageergebieden 

 Diep water 
 Ondiep water 
 Droogvallende gronden 
 Land 

 trekroutes 
 broedplaatsen 

Het gegeven dat de instandhoudingdoelstellingen voor de verschillende gebieden 
waarschijnlijk nog niet zijn vastgesteld op het moment dat de SMB gereed is, creëert 
een spanningsveld. Dit neemt niet weg dat het wenselijk is om hierop zo veel moge-
lijk te anticiperen.   

2. Geef met behulp van historische informatie over het voorkomen van de te bescher-
men soorten, habitats en bovengenoemde gebiedstypen inzicht in de aantastingen 
(areaalverlies, verstoring) die sinds het jaar van aanwijzing hebben plaatsgevonden 
als gevolg van nieuwe windturbines, nieuwe jachthavens, lawaaisporten, aquacultu-
res etc. 

3. Geef inzicht in de trends in ontwikkeling van verschillende typen watersport met 
daaraan gekoppelde effecten op natuurwaarden. Zo zal een ontwikkeling naar boten 
met een kleinere diepgang meer verstoring kunnen opleveren omdat ook buiten be-
staande vaargeulen gevaren kan worden. Nieuwe typen waterrecreatie als kite-surfen 
zullen in andere delen van het jaar verstoring geven.  

4. Geef vervolgens een beschouwing op welke wijze de verschillende typen waterrecrea-
tie, apart en gecumuleerd de draagkracht2 van het VH gebied beïnvloeden. 

                                                

2  Leg bij het bepalen van de draagkracht van een VH gebied de relatie met soorten en habitattypen waarvoor 
het gebied is aangewezen. 



 

  
 

5. Geef ook aan op welke wijze de aanleg van jachthavens de draagkracht van het VH 
gebied beïnvloedt. Ga daarbij niet alleen in op de effecten van aanleg (w.o. bodem-
verstoring) maar ook op het gebruik (w.o. onderhoudsbaggerwerk, vervuiling van op-
pervlaktewater en effect als gevolg van toename van mobiliteit). 

6. Bepaal op basis daarvan: 
   of en op welke wijze zonering voor verschillende typen waterrecreatie zinvol is  
 waar uitbreiding van bestaande havens dan wel aanleg van nieuwe jachthavens  

bijvoorkeur zou kunnen plaatsvinden. 
 
De vraag wanneer sprake is van significante (cumulatieve) gevolgen zal op SMB-niveau 
niet volledig en éénduidig beantwoord kunnen worden. Dit is ook niet noodzakelijk om-
dat het omgevingsplan geen concrete beleidsbeslissingen zal bevatten3. Wel biedt boven-
staande benadering kansen om in latere fasen spanningen tussen recreatie en natuur te 
beperken. 
 
  
4.2 Veiligheid 
 
Ga bij de beoordeling van de draagkracht van de Westerschelde en waar relevant ook 
voor andere deelgebieden in op de vraag in hoeverre sprake is van toename van externe 
veiligheid risico’s (risico op calamiteiten door aanvaringen) en veiligheidsrisico’s voor 
recreanten zelf.  Betrek deze zonodig bij een eventuele zonering voor recreatie. 
 
5. Locaties voor recreatieconcentraties 
 
Bij de ontwikkeling van de draagkracht voor recreatieve ontwikkelingen op land wordt 
geadviseerd om verder te gaan dan het uitsluitend vaststellen van de gevoeligheden van 
de verschillende deelgebieden. Geadviseerd wordt om per deelgebied aan te geven aan 
welke intensiteit van recreatie gedacht wordt (totaal ruimtebeslag, aantal recreanten en 
bijkomende mobiliteit). De effecten hiervan kunnen dan op basis van een kwalitatieve 
beoordeling worden afgezet tegen de gevoeligheid van het leefmilieu, de ecologische ge-
voeligheden en de landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek van deelgebie-
den. Betrek hierbij ook eventuele effecten op nabijgelegen VH gebieden door externe 
werking.  
Op basis hiervan kan per deelgebied een concreter zicht gegeven worden van de maxi-
male draagkracht voor (typen) recreatie. Deze maximale draagkracht kan dan als indica-
tief toetsingskader fungeren voor regionale en lokale activiteiten. Met deze stap komt de 
meerwaarde van het instrument SMB naar de inschatting van de Commissie beter tot 
uiting. Het brengt cumulatieve effecten in beeld en geeft sturing aan concrete keuzen die 
op regionaal of lokaal niveau gemaakt gaan worden.  

                                                

3   Voor specifieke activiteiten met mogelijk significante gevolgen op een VH gebied zal in een latere fase 
alsnog de passende beoordeling volledig doorlopen dienen te worden 



 

  
 

 
6. Toetsingskader  
 
De Notitie Reikwijdte geeft een beeld van het toetsingskader dat gehanteerd gaat wor-
den. De Commissie gaat er van uit dat per activiteit het accent in het toetsingskader 
verschilt. Zo zal daar waar mogelijk beïnvloeding van VH gebieden aan de orde logischer 
wijs het accent liggen op de natuur effecten. Bij een bedrijventerrein zal het accent lig-
gen op geluid, lucht en externe veiligheid. Eén toetsingskader voor alle activiteiten ligt 
niet voor de hand. Geadviseerd wordt om per activiteit prioritaire aandachtspunten te 
benoemen en de beoordeling specifiek daarop te richten.  
 
De Commissie adviseert om bij het aspect veiligheid niet alleen de relatie met externe 
veiligheid te beschouwen maar ook de nautische veiligheid. Zij gaat er van uit dat bij 
mobiliteit genererende activiteiten niet alleen de invloed op de belasting van het wegen-
net (doorstroming/congestie) wordt meegenomen maar ook de aan mobiliteit gerelateer-
de milieuaspecten.  
 
7. Slotopmerking 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de tot-
standkoming van de SMB voor het Omgevingsplan. Zij wordt graag geïnformeerd over de 
verdere invulling van deze SMB. 
 
 
    
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Drs. L. van Rijn-Vellekoop, 
voorzitter van de werkgroep SMB Omgevingsplan Zeeland     
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bij het Advies Reikwijdte Strategische Milieubeoordeling (SMB) 
Omgevingsplan Zeeland 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 15 april 2005 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 



 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: College van Gedeputeerde Staten van Zeeland 
 
Bevoegd gezag: Provinciale Staten van Zeeland 
 
Besluit: vaststellen van het Omgevingsplan Zeeland 
 
Activiteit en bijzonderheden: 
In het Omgevingsplan Zeeland wordt het toekomstige provinciale beleid voor 
ruimtelijke ordening, water en milieu vastgelegd. Voor dit plan moet op basis 
van rechtstreekse werking van de betreffende EU richtlijn een strategische 
milieubeoordeling (SMB) worden opgesteld. In de Notitie Reikwijdte geeft de 
provincie aan welke onderwerpen in de SMB uitgewerkt gaan worden en op 
welke wijze. De Commissie is gevraagd deze te beoordelen.  
Het advies constateert dat de selectie van SMB onderwerpen op een navolgba-
re manier tot stand is gekomen. Waardering wordt uitgesproken voor de aan-
pak om bij de milieubeoordeling uit te gaan van de kwaliteiten van deelgebie-
den en van de Deltawateren en van daaruit zicht te geven op de draagkracht 
voor nieuwe ontwikkelingen. Het advies gaat in op de volgende punten; 
 de selectie van SMB plichtige activiteiten met gevolgen voor VH gebie-

den, die mogelijk nog onvolledig is; 
 de cumulatie van effecten met projecten waarvoor reeds kaderstellende 

uitspraken zijn gedaan en waarvoor reeds een SMB of m.e.r. besluit-
vormings traject loopt; 

     de relevante aspecten bij de milieubeoordeling van een nieuw bedrijven-
terrein in de westelijke Kanaalzone; 

   een duidelijke beschrijving van de beleidswijziging op het gebied van re-
alisatie van windenergie (link tussen molenvermogen en aantal te reali-
seren locaties). De onderbouwing met milieuargumenten voor de selectie 
van de in drie locaties (de zeehaventerreinen Vlissingen-Oost en Kanaal-
zone Zeeuwsch-Vlaanderen en opschaling van de bestaande locatie 
Kreekdam/Schelde-Rijnkanaal); 

    Een stapsgewijze aanpak die gehanteerd kan worden bij het vaststellen 
van de draagkracht van de Deltawateren, allen gebieden die als speciale 
beschermingszone zijn aangewezen in het kader van de Vogel- en Habi-
tatrichtlijn; 

     Aandachtspunten bij het vaststellen van de draagkracht voor recreatie-
ve ontwikkelingen op land. 

  
Procedurele gegevens: 
advies aanvraag: 15 april 2005 
uitgebracht: 2 juni 2005 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ir. H.G. van der Aa 
dr.mr. C.J. Bastmeijer 
ir. E. Mackay 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 
drs. G. de Zoeten 
 
Secretaris van de werkgroep: ir. V.J.H.M. ten Holder 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Advies over de Notitie 
Reikwijdte Strategische Milieubeoordeling  
(SMB) Omgevingsplan Zeeland 

In het Omgevingsplan Zeeland wordt het toekomstige provinciale 
beleid voor ruimtelijke ordening, water en milieu vastgelegd. Voor 
dit plan moet op basis van rechtstreekse werking van de 
betreffende EU richtlijn een strategische milieubeoordeling (SMB) 
worden opgesteld. In de Notitie Reikwijdte geeft de provincie aan 
welke onderwerpen in de SMB uitgewerkt gaan worden en op 
welke wijze. De Commissie is gevraagd deze te beoordelen.  
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