
Vormvrije m.e.r.-beoordeling Het Zilveren Schor

1 Inleiding

Libéma wil samen met Arcus en het CIOS Goes/Breda de huidige groepsaccommodatie Het Zilveren
Schor aan het Veerse Meer in Arnemuiden transformeren naar een hoogstaand recreatiecomplex met
vakantiewoningen en bijbehorende voorzieningen aan het water. Om deze transformatie mogelijk te
maken, wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.

Om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven, dient in een vroeg
stadium te worden beoordeeld of de toekomstige activiteiten mogelijk significante negatieve gevolgen
op milieu, natuur of landschap hebben. Een eerste stap hierin is het uitvoeren van een vormvrije
m.e.r-beoordeling. Navolgend worden de resultaten van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling
beschreven.



2 Wettelijk kader

2.1 Wet modernisering m.e.r., Besluit m.e.r. en Europese richtlijn
Op 1 juli 2010 is de Wet Modernisering m.e.r. in werking getreden. Deze wet wijzigt de Wet
milieubeheer daar waar het gaat om de procedures en de wettelijke bepalingen aangaande het (al dan
niet verplicht) opstellen van een milieueffectrapport (MER) en heeft tot doel de regelgeving te
vereenvoudigen. Samenhangend hiermee is op 1 april 2011 het besluit tot wijziging van het Besluit
m.e.r. in werking getreden.

De belangrijkste wijzigingen betreffen het aanpassen van de richtlijnen m.b.t. de activiteiten waarvoor
een m.e.r.-beoordeling of een m.e.r. moet worden opgesteld. De plandrempels zijn gewijzigd, maar het
karakter ervan is eveneens gewijzigd. De beoordelingsdrempels uit het oude Besluit m.e.r. (onderdeel
C en D van de bijlage bij het besluit) zijn vanaf 1 april indicatief.

Voor het Hof-arrest van 15 oktober 2009 (Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen,
zaaknummer C255/08) was het voldoende te beoordelen of een activiteit onder of boven de genoemde
drempelwaardes valt. Na de uitspraak van het Hof moet het bevoegd gezag, als de drempel van de D-
lijst van de bijlage bij het Besluit m.e.r. niet wordt overschreden, kijken of andere omstandigheden  als
bedoeld in bijlage III van de europese M.e.r.-richtlijn aanleiding geven tot het doen van een m.e.r.

In bijlage III van de Europese richtlijn ‘betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en
particuliere projecten’ zijn de selectiecriteria beschreven die bepalen of er mogelijk sprake is van
aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu. Hierbij moet worden gedacht aan de omvang van het
project, de cumulatie met andere projecten en natuurlijk de mate van verontreiniging of hinder. Ten
tweede is de locatie van de projecten van belang.

Daarbij moet in ogenschouw worden genomen of een project in de nabijheid van een gevoelig gebied
is gelegen. Voorbeelden van gebieden die extra aandacht vragen zijn wetlands, berg- en bosgebieden,
reservaten en natuurgebieden en bij wet beschermde gebieden. Bij de samenhangende beoordeling
van bovenstaande kenmerken van een project en de potentiële aanzienlijke milieugevolgen dient het
volgende ten allen tijde te worden meegewogen:
- het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking);
- het grensoverschrijdende karakter van het effect;
- de waarschijnlijkheid van het effect’
- de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen
op de D-lijst die beneden de drempelwaarden vallen een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke
nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-
beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:
belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-beoordeling
plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor een m.e.r.



Selectiecriteria Europese richtlijn

1. Kenmerken van de activiteiten
Bij activiteiten met mogelijke significante negatieve milieueffecten moeten de volgende
aspecten in het bijzonder in overweging worden genomen:
- de omvang van het project/de activiteit;
- de cumulatie met andere projecten;
- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
- de productie van afvalstoffen;
- verontreiniging en hinder;
- risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën.

2. Plaats van de activiteiten
De locatie van een project/activiteit bepaalt mede de impact van dit project. Daarom moet de
kwetsbaarheid van een gebied waar het project invloed op heeft in de beoordeling worden
betrokken. In het bijzonder moet in overweging worden genomen:
- het bestaande gebruik;
- de relatieve rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen van het gebied, specifiek de kwaliteit en

het regeneratievermogen ervan;
- het opnamevermogen/de gevoeligheid van het natuurlijk milieu met in het bijzonder

aandacht voor de volgende gebieden:
o wetlands;
o kustgebieden;
o berg- en bosgebieden;
o reservaten en natuurparken;
o gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving

worden beschermd;
o  speciale beschermingszones, door de aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG en

Richtlijn 92/43/EEG;
o gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake

milieukwaliteit reeds worden overschreden;
o gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
o landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

3. Kenmerken van het potentiële effect
In samenhang met de kenmerken en de locatie van de activiteiten/projecten moet bij potentiële
effecten van een project in het bijzonder het volgende in overweging worden genomen:
- het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking);
- het grensoverschrijdend karakter van het effect;
- de orde van grootte en de complexiteit van het effect;
- de waarschijnlijkheid van het effect;
- de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.



2.2 Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: NB-wet) vormt in Nederland het wettelijke kader voor o.a.
de aanwijzing en bescherming van Natura 2000-gebieden. De wet bepaalt dat projecten en andere
handelingen die de kwaliteit van natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-
gebied kunnen verslechteren, of die een significant verstorend effect kunnen hebben op soorten
waarvoor het gebied is aangewezen, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning (artikel 19d, eerste
lid, NB-wet).

Het proces om te komen tot een vergunning in het kader van de NB-wet wordt de habitattoets
genoemd. De habitattoets dient om vast te stellen of, en zo ja, onder welke voorwaarden, een activiteit
in en rondom een Natura 2000-gebied kan worden toegelaten. Als een activiteit buiten een Natura
2000-gebied plaatsvindt, maar er wel negatieve gevolgen te verwachten zijn in het Natura 2000-gebied,
moet een beoordeling plaatsvinden van de effecten die de activiteit kan hebben op de beschermde
natuurwaarden. De toetsing kan uit drie onderdelen bestaan: de voortoets, de feitelijke habitattoets
(verslechterings- en verstoringstoets of passende beoordeling) en daarna eventueel de ADC toets. Een
ADC toets houdt een onderzoek in naar Alternatieven, het aantonen van Dwingende redenen van
openbaar belang en het vooraf en tijdig treffen van Compenserende maatregelen.
Indien er sprake is van het opstellen van een Passende Beoordeling, is de activiteit eveneens m.e.r.-
plichtig.



3 Kenmerken van het voornemen

Het project Zilveren Schor heeft tot doel een bestaande groepsaccommodatie om te vormen tot een
vakantiepark met recreatiewoningen. Het plan gaat daarbij uit van circa 72 recreatiewoningen en 7
groepsaccommodaties. Daarnaast zal de bestaande insteekhaven worden vergroot. Hierdoor ontstaat
meer ruimte om woningen aan het water aan te leggen. Een aantal van deze woningen krijgt een
aanlegsteiger en een vaste ligplaats voor een boot.

De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 9 ha.

Afbeelding 1: stedenbouwkundige schets toekomstige situatie (bron: De Jong Gortemaker Algra 2012)



4 Locatie van het voornemen

4.1 Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen aan de Zilverenschorweg, ten noorden van de kern Arnemuiden. Aan de
oostzijde grenst het plangebied aan het Veerse Meer en aan de westzijde wordt de locatie begrensd
door de Veersche dijk.

4.2 Bestaand gebruik
Het plangebied wordt momenteel, met name in de zomermaanden, gebruikt als groepsaccommodatie
en kampeerterrein. Dit gebruik kent het terrein reeds sinds 1968. Binnen het plangebied zijn ten
behoeve van het gebruik gebouwen, kampeerweiden, een ‘amfitheater’, een strandje met tevens
aanlegsteigers en paden aanwezig. Aangrenzend aan het terrein zijn bospercelen aanwezig die begin
jaren ’60 van de vorige eeuw zijn aangeplant en inmiddels volwassen geworden zijn. Ook binnen het
plangebied is bos aanwezig, het betreft de uiterste zuidrand, nabij het centrumgebouw en het
amfitheater.

4.3 Gevoelige gebieden in en nabij het plangebied
In het Besluit m.e.r. is bepaald wat onder een gevoelig gebied moet worden verstaan. Dit zijn onder
andere beschermde natuurmonumenten, habitat- en vogelrichtlijngebieden (Natura2000-gebieden),
onderdelen van de Ecologische Hoofdstructuur, boringsvrije zones en door een bestemmingsplan
beschermde gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische kwaliteiten.

4.3.1 Natura2000-gebieden
Het plangebied is gelegen aan het Veerse Meer. Dit is een Natura2000-gebied, dat het gehele Veerse
Meer omvat vanaf de Veerse Dam in het noordwesten tot aan de Zandkreekdam in het oosten. De
oevers van het meer behoren eveneens tot het Natura-2000 gebied Veerse Meer. Dit gebied is
aangewezen op grond van de Europese Vogelrichtlijn. In het aanwijzingsbesluit van het Natura2000-
gebied Veerse Meer zijn de vogelsoorten opgenomen waarvoor het gebied is aangewezen. Het betreft
zowel broedvogels als niet-broedvogels.

Daarnaast is op ongeveer 6,3 km van het plangebied het Natura2000-gebied Manteling van Walcheren.
Dit Natura2000-gebied omvat het waterwingebied Oranjezon langs de Noordzee tussen Oostkapelle en
Vrouwenpolder en is aangewezen op grond van de Europese Habitatrichtlijn. De Manteling van
Walcheren is aangewezen vanwege het voorkomen van enkele bijzondere habitattypen en één
Habitatrichtlijnsoort.

4.3.2 Ecologische hoofdstructuur (EHS)
In het Natuurbeheerplan van de provincie Zeeland is de begrenzing van EHS-gebieden opgenomen. Uit
het Natuurbeheerplan blijkt, dat een klein gedeelte van het plangebied is aangewezen als EHS (zie
afbeelding 7). Het betreft het uiterste zuidelijke gedeelte van het plangebied. Het natuurdoeltype dat
hier conform het Natuurbeheerplan 2011 van de provincie Zeeland is toegekend, betreft rivier- en
moeraslandschap. Gedeeltelijk is hier momenteel een houtsingel aanwezig, gedeeltelijk is geen sprake
meer van aanwezige natuur.



Afbeelding 2: Natura2000-gebieden nabij het plangebied

4.3.3 Overige beschermde gebieden
In het bestemmingsplan “Buitengebied (2009)” van de gemeente Middelburg is het plangebied
aangeduid als “Recreatie – Verblijfsrecreatie”. Er zijn geen dubbelbestemmingen of
gebiedsaanduidingen opgenomen die een cultuurhistorisch of landschappelijk bijzondere status
beduiden.

De gemeente Middelburg heeft nog geen structuurvisie vastgesteld, maar wel een beleidsdocument als
voorloper hierop. Dit is de Kwaliteitsatlas. In deze atlas heeft het plangebied geen specifieke
aanduiding.

In het Omgevingsplan van de provincie Zeeland is geheel Walcheren aangeduid als Nationaal
Landschap. Dit omgevingsplan is uitgewerkt in de Verordening Ruimte. Hierin worden regels gesteld
aan bestemmingsplannen om de in het Omgevingsplan benoemde provinciale belangen te
beschermen. In de Verordening Ruimte van de provincie Zeeland zijn de bosschages in het plangebied
aangeduid als waarde “Landschap – vlak”. Deze aanduiding is opgenomen in verband met de
aanduiding van de bosschages als EHS.



5 Toets aan m.e.r.-regelgeving

5.1 Besluit m.e.r.
Op de D-lijst van de bijlage bij het Besluit m.e.r. zijn de activiteiten, plannen of besluiten opgenomen
waarvoor het opstellen van een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is. Onderdeel D10 van de bijlage bij
het Besluit m.e.r. stelt de aanleg, wijziging of uitbreiding van vakantiedorpen en hotelcomplexen
buiten stedelijke zones en jachthavens m.e.r.-beoordelingsplichtig in alle gevallen waarin de activiteit
betrekking heeft op:
1. 250.000 bezoekers of meer per jaar;
2. Een oppervlakte van 25 hectare of meer;
3. 100 ligplaatsen of meer;
4. Een oppervlakte van 10 ha of meer in een gevoelig gebied.

Het Zilveren Schor is deels gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur en deels aan het
Vogelrichtlijngebied het Veerse Meer. Dit houdt in dat het moet worden beoordeeld als gelegen in een
gevoelig gebied. Op basis van het Besluit m.e.r. moet bij een activiteit met een omvang van meer dan
10 ha een verplichte (niet vormvrije) m.e.r.-beoordeling worden opgesteld. Dit is ook het geval indien
er meer dan 250.000 bezoekers worden verwacht op jaarbasis of indien er 100 of meer ligplaatsen voor
schepen worden gerealiseerd.

De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 10,5 ha. Hiervan wordt circa 9,5 ha
aangewend voor de activiteit zoals in het bovenstaande omschreven (onderdeel D10). De resterende
hectare betreft bestaande EHS en blijft als zodanig gehandhaafd en bestemd. Hierbinnen is de
activiteit niet mogelijk gemaakt. Het verwacht aantal bezoekers ligt op basis van het aantal
recreatiewoningen en overige voorzieningen ver onder de 250.000 per jaar. Er worden tot slot circa 50
vaste aanlegplaatsen voor schepen gerealiseerd. Dit houdt in dat er niet direct een formele M.e.r.-
beoordelingsprocedure hoeft te worden doorlopen, zoals deze is opgenomen in hoofdstuk 7 van de
Wet milieubeheer. Wel dient er een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden opgesteld. Uit deze
beoordeling kan alsnog blijken dat er een formele m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden
opgestart of dat direct een m.e.r. wordt doorlopen.

5.2 Natuurbeschermingswet
In het kader van de regelgeving van de Natuurbeschermingswet moet er een voortoets worden
uitgevoerd om te bepalen of een project mogelijk significante negatieve gevolgen op een Natura2000-
gebied heeft. Deze voortoets is uitgevoerd in juli 2012 en beschreven in het rapport “Het Zilveren
Schor - Actualisatie flora en faunaonderzoek” (Kragten, juli 2012). In dit rapport is de invloed van het
project Het Zilveren Schor op de Natura2000-gebieden “Het Veerse Meer” en de “Manteling van
Walcheren” in beeld gebracht. Tevens is relatie met andere projecten aan bod gekomen.
Geconcludeerd is dat er geen significante negatieve effecten te verwachten zijn. Het uitvoeren van een
Passende Beoordeling wordt niet noodzakelijk geacht.
Tevens is er in maart 2014 een berekening uitgevoerd van de stikstofdepositie als gevolg van het
project op een aantal Natura2000-gebieden in een straal van 10 kilometer van de bron. De voor dit
onderzoek relevante gebieden zijn de 'Manteling van Walcheren', 'Oosterschelde', 'Voordelta' en
'Westerschelde & Saeftinghe'. De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de
componenten ammoniak (NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide. Uit de berekeningen blijkt dat
voor al de bovengenoemde gebieden de hoogste projectbijdrage van depositie van stikstof minder dan
0,1 mol/hectare/jaar bedraagt. Vooruitlopend op de geplande inwerkingtreding van de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in de zomer van 2014 hanteert de provincie Zeeland een
projectbijdrage van 0,5 mol/hectare/jaar als bovengrens. In geen van de gevallen wordt deze
bovengrens overschreden, waarmee gesteld kan worden dat de toename van stikstofdepositie geen
belemmering vormt voor de ontwikkeling.

Op grond van het vorengaande wordt geconcludeerd dat er op basis van de Natuurbeschermingswet
geen m.e.r.-plicht is.



6 Kenmerken van de potentiële effecten

In het kader van het bestemmingsplan is uitgebreid onderzoek gedaan naar diverse milieuaspecten.
Deze onderzoeken zijn beschreven in de toelichting behorende bij dit bestemmingsplan en vormen de
basis voor dit hoofdstuk. In het kader van de m.e.r.-beoordeling wordt niet uitgebreid ingegaan op alle
resultaten van de onderzoeken, maar wordt gefocust op de beschrijving van de kenmerken die zijn
genoemd in de Europese richtlijn ‘betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en
particuliere projecten’. Voor geen van de beoordeelde effecten geldt dat er sprake is van
grensoverschrijdende effecten.

6.1 Bodem en water

Bodem
Binnen het plangebied zijn slechts lichte verontreinigingen aangetroffen die geen verdere
onderzoeksinspanning vragen.

Water
Het plan voor de ontwikkeling van Het Zilveren Schor is in mei 2012 voor een eerste reactie voorgelegd
aan het Waterschap Scheldestromen. Hieruit is inzicht in de waterhuishoudkundige aspecten van het
plan voortgekomen. Omdat de bestaande insteekhaven in het plangebied wordt vergroot, zijn er
enkele aandachtspunten voor de planuitwerking genoemd. Een belangrijk aspect hierbij is het
waarborgen van de doorstroming van het water hier om verslechtering van de waterkwaliteit te
voorkomen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de omgang met hemelwater en het afkoppelen
van verhard oppervlak. Door hier in de planuitwerking rekening mee te houden, treden er geen
significante negatieve effecten op.

6.2 Landschap, cultuurhistorie en archeologie

Landschap
Voordat het Veerse Meer in 1961 door de Veerse Dam werd afgesloten, stond het Veerse Meer in
directe verbinding met de Noordzee. Het betrof derhalve een stroomgeul van de Noordzee met zout
water en invloed van eb en vloed. Langs de oevers van deze stroomgeul waren schorren aanwezig,
begroeide buitendijkse landaanwassen die alleen nog bij zeer hoge waterstanden onder water liepen.
Het plangebied maakte onderdeel uit van een dergelijke schor.

Momenteel bestaat het plangebied uit een reeds bestaande locatie voor verblijfsrecreatie die wordt
omgevormd tot een nieuw concept. De landschappelijke waarde van het plangebied is beperkt. Wel
zijn er enkele, bij de bouw van het oorspronkelijke complex, aangelegde houtwallen en bosschages
gelegen. Deze bosschages zijn inmiddels uitgegroeid tot een volwassen staat.

Het gehele eiland  Walcheren is in het Omgevingsplan van de provincie Zeeland aangeduid als
bijzonder gebied. Walcheren is aangeduid als “Nationaal Landschap”. Het plangebied maakt onderdeel
uit van dit gebied, maar is niet specifiek aangeduid als een landschappelijk bijzonder element.
De aanduiding van Walcheren als “Nationaal Landschap” houdt concreet in dat de provincie vooral
marktpartijen en ondernemers oproept om de kansen en mogelijkheden die deze status met zich



meebrengt op economisch en landschappelijk verantwoorde wijze te vermarkten. Er gelden dezelfde
planologische ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen als in de rest van Zeeland. Wel spoort de
provincie gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders aan om specifieke landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten te benoemen en te beschermen. Ook wil de provincie bij haar eigen
projecten aandacht besteden aan de verbetering van de landschapskwaliteit, worden ruimere
ontwikkelingsmogelijkheden geboden wanneer er een bijdrage wordt geleverd aan de
landschapskwaliteit en wordt onderzoek naar nieuwe financieringsvormen voor landschapsbeheer, -
onderhoud en –versterking gestimuleerd.

De meest zuidelijk gelegen bosschages zijn onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Bij de
beoordeling van het aspect ecologie zal hier nader op worden ingegaan. Ook zijn deze bosschages
aangewezen als waarde “Landschap – vlak”. In de Verordening ruimte is opgenomen dat
bestemmingsplannen in deze gebieden dienen te strekken tot behoud en herstel van landschappelijke
en cultuurhistorische waarden.

Door aan de randvoorwaarden van de provincie te voldoen in het plan, wordt gewaarborgd dat er geen
significante negatieve effecten optreden, maar dat er juist een landschappelijke meerwaarde wordt
gecreëerd.

Cultuurhistorie en archeologie
Het plangebied is geen cultuurhistorisch waardevol element. Wel maakt het onderdeel uit van het
gebied rond het Veerse Meer dat is aangeduid als “Deltawateren”. Wat dit inhoudt is reeds bij het
aspect landschap beschreven.

Archeologisch is het gebied niet waardevol. Er geldt een lage tot zeer lage kans op het aantreffen van
archeologische artefacten in de bodem (op basis van het archeologisch beleid van de gemeente
Middelburg). Er zullen geen significante negatieve effecten optreden.

6.3 Geluid, lucht, externe veiligheid en milieuhinder
Het plangebied is gelegen in een relatief dunbevolkt gebied. Dit neemt echter niet weg dat de effecten
op het gebied van het woon- en leefklimaat in beeld dienen te worden gebracht. De onderzoeken die
in het kader van het bestemmingsplan zijn uitgevoerd, geven voldoende inzicht.

Geluid
Op basis van de Atlas Leefomgeving is bepaald dat er geen sprake is van geluidhinder in en nabij het
plangebied. De toename van verkeer als gevolg van de realisatie van het project leidt niet tot
overschrijding van akoestische grenswaarden op gevoelige objecten. Er zijn geen significante
negatieve effecten.

Luchtkwaliteit
Op basis van de Atlas Leefomgeving is bepaald dat de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied als
goed kan worden beoordeeld. De omvang van het plan is daarnaast dusdanig gering dat er geen
significante negatieve effecten op de luchtkwaliteit in de omgeving zullen plaatsvinden. Nader
onderzoek is op basis van de regeling “Niet in betekenende mate bijdragen” niet nodig.

Externe veiligheid en milieuhinder
Nabij het plangebied zijn geen inrichtingen gelegen die op het gebied van externe veiligheid of
milieuhinder negatieve gevolgen hebben. Evenmin leveren de toekomstige inrichtingen of transporten
van het project Het Zilveren Schor externe veiligheids- of milieurisico’s op.

6.4 Ecologie
In de toelichting bij het bestemmingsplan wordt uitgebreid ingegaan op het aspect ecologie. De
beoordeling is uitgesplitst in beschermde soorten en beschermde gebieden.

Beschermde soorten
Er is op basis van een Natuurtoets bepaald in hoeverre in het plangebied aanwezige soorten negatief
beïnvloed worden door de realisatie van het project Het Zilveren Schor. Geconcludeerd is dat door



aanpassen van werkzaamheden de negatieve impact van de aanleg en ingebruikname van het plan
sterk kan worden teruggedrongen. Er is geen noodzaak tot het aanvragen van ontheffingen van de
Flora en fauna-wet.

Beschermde gebieden
Er is een uitgebreide analyse gemaakt van de mogelijke effecten van de aanleg en ingebruikname van
Het Zilveren Schor op beschermde gebieden in en nabij het plangebied. Het gaat dan om de
Natura2000-gebieden Het Veerse Meer en de Manteling van Walcheren en de bosschage in het
zuidelijke deel van het plangebied die onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Voor wat betreft de Natura2000-gebieden is aangetoond dat er geen significante negatieve effecten te
verwachten zijn.

In de strook die, na de in januari 2014 door Gedeputeerde Staten vastgestelde herbegrenzing, is
aangeduid als EHS is geen bouw van vakantiewoningen voorzien. Dit houdt in dat hier geen
aantasting van de EHS zal plaatsvinden. Hiermee zijn er geen negatieve effecten binnen het
activiteitengebied en is er geen sprake van belangrijke nadelige milieugevolgen.



7 Conclusie

In het kader van het opstellen van het bestemmingsplan is in voldoende mate inzicht gekregen in de
milieugevolgen van het plan Het Zilveren Schor. Het plan leidt niet tot milieueffecten van dusdanige
omvang dat er sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen (zoals deze in de Europese richtlijn
zijn benoemd). Het opstarten van een m.e.r.-beoordelings- of m.e.r.-procedure is niet aan de orde.


