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Tussenresultaten onderzoek Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone
Sluiskil - Terneuzen
In september 2020 zijn zeven partijen een onderzoek gestart naar de beleving van de
omgevingskwaliteit in de Kanaalzone Sluiskil – Terneuzen. Zij onderzoeken hoe inwoners de
leefomgeving beleven en welke zaken hierbij een rol spelen. De tussenresultaten van het
onderzoek zijn nu bekend. Deze tussenresultaten geven nog geen mogelijke oplossingen om
hinder te beperken. Die mogelijke oplossingen zijn het eindresultaat van dit
onderzoeksproject aan het eind van 2021. De uitvoering van oplossingen is geen onderdeel
van dit onderzoek.
Analyse van de meldingen
De RUD Zeeland heeft bijna 800 meldingen uit de periode 2016-2020 nader onderzocht.
Doel hiervan is meer duidelijkheid te krijgen over wat er leeft onder de inwoners van Sluiskil
en de wijk Oude Vaart in Terneuzen. Het blijkt dat inwoners vooral hinder ervaren van stof,
geluid en geur. De meeste meldingen doen zij in het tweede en derde kwartaal van het jaar.
Bestemmingsplannen
De tien bedrijven die onderdeel uitmaken van dit onderzoek voldoen aan de geldende
bestemmingsplannen. Dit blijkt uit een inventarisatie van de gemeente Terneuzen van de
bedrijfsactiviteiten in het onderzoeksgebied. Hierbij ging zij uit van de bestemmingsplannen
en de milieuregels voor scheepvaartactiviteiten op het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

Beleving leefomgeving
De GGD brengt in beeld hoe inwoners in Sluiskil en de wijk Oude Vaart hun leefomgeving
beleven. Hiervoor doen zij twee onderzoeken. In het najaar van 2020 konden inwoners
meedoen aan de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor. In de gemeente Terneuzen heeft de
GGD extra vragen opgenomen over milieuonderwerpen als geluid, geur en stof. De
resultaten van dit landelijke onderzoek worden na de zomer bekend gemaakt.
Het tweede onderzoek is de Leefplekmeter. Deze methode vraagt om onderzoek op locatie.
Zodra de coronasituatie dit toelaat, voert de GGD dit onderzoek uit en gaat zij in gesprek met
inwoners.
Vergunningseisen
Per bedrijf is een overzicht gemaakt van de geldende milieueisen in de wet- en regelgeving.
Uit dit overzicht ontstond een inspectielijst voor de handhavers bij een melding van hinder.
Maar ook een werklijst voor toezichthouders bij het uitvoeren van milieu-inspecties. De
projectpartners bekijken, of de bedrijven de beste manieren toepassen die technisch en
economisch haalbaar zijn, om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu te
voorkomen. Hieruit volgen mogelijke knelpunten, maar ook oplossingen die de beleving van
de omgevingskwaliteit ten goede komen.
Handhavingsacties
Toezichthouders van de RUD Zeeland en DCMR hebben een overzicht gemaakt van hun
handhavingsacties in de afgelopen vijf jaar. Dit geeft een goed beeld van de maatregelen die
bedrijven al hebben genomen om hinder te voorkomen of te verminderen. Omwonenden en
bedrijven ervaren ook hinder van bedrijven die buiten dit onderzoek vallen. Een bedrijf dat
zich houdt aan de milieueisen hoeft geen maatregelen te nemen. In het tweede en derde
kwartaal van 2021 voeren inspecteurs aanvullende controles uit op de thema’s geur, geluid
en stof. Een aantal controles doen ze per fiets en per boot.
Emissies
In 2020 heeft onderzoeksbureau Tauw het rapport ‘Nut en noodzaak van een provinciaal
luchtmeetnetwerk’ uitgebracht. Voor dit rapport zijn de relevante emissies van de bedrijven
rond Sluiskil in kaart gebracht. Zo weten we hoeveel emissie van welke bron komt en of deze
binnen de gestelde grenswaarden is. DCMR gaat de onderzoeksresultaten van Tauw
combineren met vergunningseisen voor lucht. Daarna kan DCMR onderzoeken of er
preventieve maatregelen mogelijk zijn in de toekomst. We gaan hierover met de bedrijven in
gesprek.
Luchtkwaliteit
Naast de emissies bij de bedrijven is het belangrijk te weten wat de luchtkwaliteit in het
onderzoeksgebied is. Daarom heeft DCMR in december 2020 in opdracht van Provincie
Zeeland een luchtmeetpunt in Sluiskil geplaatst. Hier kwamen de meeste meldingen
vandaan over stof, geur en geluid. Dit meetpunt meet stikstofoxiden (NO en NO2), totaal stof
en fijnstof (PM10 en PM2,5). De meetgegevens zijn te volgen via de website
www.luchtmeetnet.nl, locatie Sluiskil-Stroodorpestraat.

Walstroom
Walstroom is een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal voor een schip. Deze
voorziening voorkomt geluidhinder en uitstoot van dieselmotoren of generatoren van een
schip dat aangemeerd ligt. Als verantwoordelijk ligplaatsbeheerder zal Rijkswaterstaat
starten met het aanleggen van walstroom ter hoogte van Sluiskil. De realisatie van
walstroom is vooral afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en afspraken.
Aanleiding en doel onderzoek
Naast de uitgestrekte polders heeft de Kanaalzone veel industriële activiteit en een
drukbevaren kanaal. Deze activiteiten hebben invloed op de woonomgeving en zorgen soms
voor hinder. Dat leidt tot meldingen bij de milieumeldpunten DCMR en RUD Zeeland over
stof, geur en geluid. In 2019 zagen we een stijging in het aantal meldingen. Dat verdient
onze aandacht. Daarom doen RUD Zeeland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Zeeland,
Rijkswaterstaat, North Sea Port, gemeente Terneuzen en de Provincie Zeeland onderzoek
naar de beleving van de omgevingskwaliteit in de Kanaalzone Sluiskil – Terneuzen.
Tussen september 2020 en december 2021 onderzoeken wij hoe inwoners de leefomgeving
beleven. We brengen ook in beeld welke zaken hierbij een rol spelen. We willen samen met
omwonenden en bedrijven zoeken naar mogelijke oplossingen om hinder waar mogelijk en
nodig te beperken.
Informatiebijeenkomst
Binnenkort organiseren wij een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Vanwege de
coronasituatie is dit waarschijnlijk een online bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst lichten
we de deelonderzoeken toe.
Meer weten?
De tussenresultaten en een samenvatting hiervan vindt u op de website van RUD Zeeland.
Wilt u meer weten over de voortgang van het onderzoek? Meldt u dan aan voor de
nieuwsbrief Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil – Terneuzen. Aanmelden
kan via de website van RUD Zeeland.
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