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1. Inleidin^«
1„1. Na overleg tussen de minister van Verkeer en Waterstaat
en de voorzitter van het overlegorgaan Zeehavenontwikkeling Zuid-West-Nederland is besloten de nadere studies
betreffende de technische,, nautische en waterstaatkundige aspecten van het Reimerswaalplan onder
auspicidn van de Werkcommissie Deltagebied van de
Rig'ksplanologische Commissie te doen verrichten door
een onder voorzitterschap van de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Noord-Brabant
staande werkgroep ''Reimerswaalplan", samengesteld uit
de werkgroepen Havengebieden Zeeland en Havengebieden
Noord-Brabant„ Deze studies betreffen de studie-opdrachten, vermeld in hoofdstuk V van het rapport
"Verkenningen van enkele aspecten van de ontwikkelingsmogelijkheden voor zeehavens in het Deltagebied" (het
z„go Groene boekje), in 1968 uitgebracht door bovengenoemd overlegorgaan.
Op de sociaal-economische voor- en nadelen van het
havenplan wordt door de werkgroep niet nader ingegaan,
daar deze door het Centraal Planbureau worden onderzocht. Mede om deze reden is door de werkgroep geen
keuze uit de verschillende door haar onderzochte mogelijkheden gedaan.
1.2. Reeds eerder is een studie gemaakt van het Reimerswaalplan en wel door de werkgroep "Ontwikkeling
Westerscheldebekken", die in 1964 haar eindrapport uitbracht.
Sedert 1964 zijn diverse studies verricht - zoals het
eerdergenoemde Groene boekje en het rapport "De ontwikkeling van Zuidwest-Nederland" van de R.P.O. (het
z.g. Paarse boekje) - welke de noodzaak van de ontwikkeling van. havengebieden in dit gebied nader belichten. Een opgave van de voornaamste studies is opgenomen in bijlage 1,
- Voorts

5.
Voorts hebben zich sedert 1964 diverse nieuwe ontwikkelingen voorgedaan in de vervoerstechnieken de opmars van de mammoettanker, de container, de
lashschepen en de pijpleidingen - terwijl in het bijzonder de laatste jaren de nadruk wordt gelegd op
eisen, die uit een oogpunt van het milieu aan
industriegebieden moeten worden gesteldo
1.3» De door de werkgroep Reimerswaalplan verrichte studies,
welke in het voorliggende rapport zijn samengevat,
hebben dan ook geleid tot een andere opzet, die in 3
alternatieve plannen 1971 A, 1971 B en 1971 C nader
is uitgewerkt.
Aan de totstandkoming daarvan hebben medegewerkt;
Ir. W.W.Van Haersma Buma (Rijkswaterstaat, directie
Noord-Brabant) voorzitter
Ir0 R.M.T.Adriaansens
(Provinciale Planologische
Dienst Noord-Brabant)
Drs. G.J.Baarspul
(Economisch Technologisch
Instituut Zeeland)
Ir. W.de Beijl
(Provinciale Waterstaat Zeeland)
Drs. J.W.Kurstjens
(Economisch Technologisch
Instituut Noord-Brabant)
Ir, 0.P.W.Rietveld
(Rijkswaterstaat Bouwbureau
Schelde-Rijnverbinding)
Ir. J.Sisselaar
(Havenbedrigemeente Rotter
dam)
Ir, J.HoG.Smits
(Provinciale Waterstaat Noord
Brabant)
Ir. P.J.Sprenger
(Rijkswaterstaat arrondissement Goes)
Ir, M.de Vink
(Provinciale Planologische
Dienst Zeeland)
Ir. J,C.Weterman
(Rijkswaterstaat arrondisse—
ment Breda)
Ir. J.Zuurdeeg
(Rijkswaterstaat directie
Zeeland)
Ir. A.A.de Jongh
(Rijkswaterstaat directie
Noord-Brabant) secretaris

1.4. De Merna volgende hoofdstukken. geven informatie aangaande de technische, nautische en waterstaatlmndige
aspecten, terwijl de planologische en financiele
aspecten globaal worden aangeduid.
Voorts wordt enige informatie gegeven betreffende de
bevaarbaarheid van de Westerschelde voor zeevaart en
voor binnenvaart; deze gegevens zijn ontleend aan het
Tweede Interim-rapport, uitgebracht door de werkgroep
"Havengebieden Zeeland".
1.5. Bij het vaststellen van de grootte van het zeehavenindustriegebied Reimerswaal, werd de werkgroep geconfronteerd met de beperkende invloed van de planologische en mi1ieu-hygienisohe eis van voldoende afstand
tussen Industrie- en woongebieden.
1.6. De werkgroep heeft zich volgens haar opdracht beperkt
tot de bestudering van de problematiek van een zeehavenindustriegebied van grote schaal in het oostelijke bekken van de Ooste^schelde. De mogelijkheid voor
zeehavenindustrievestigtng in/het oostelijk deel van
de Westerschelde (rechter oever),/zoals aangeduid in
het rapport "De ontwikkeling Van Zuidwest-Nederland"
van de R.P.C.,^ijn derhalve niet in beschouwing genomen en vereisen/zonodlg een nadere studie.
1.7. Als bijlage 2 is een^ tek^ning bijgevoegd, die de
situering van de woohgebi'eden em het zeehavenindustriegebied weergeeft en/waarop.. tevens de afstand tussen
beide gebieden staat aangegeven (zoneringskaart).
Voorts zijn tekeningen bijgevoegd, waarop een drietal mogelijkheden voor het Reimerswaalplan zijn aangegeven, zowel in de eindtoestand als in de eerste
fase (bijlage 4, 7 en 8).
1.8. De werkgroep heeft met grote belangstelling kennis genomen van de structuurschetsen van de gemeenten
Reimerswaal

-

7

°

Reimerswaal en Bergen op Zoom ten aanzien van de ontwikkeling van het Oosterscheldebekkeno
Het eerst genoemde plan blijkt voor wat betreft het
Industriegebied veel overeenstemming te hebben met
het door de werkgroep ontwikkelde plan 1971 B. Het is
evenwel kleiner van oppervlakte, terwijl tussen
Yerseke en het Industriegebied een grotere watervlakte
resteert.
De werkgroep meent dat het haar opdracht is, het ontwerpen van een industriegebied van optimale grootte;
het plan van de gemeente Reimerswaal is evenwel ongeveer vergelijkbaar met de eerste phase van plan 1971 B„
Het plan van de gemeente Bergen op Zoom gaat uit van
een aan het eiland Tholen grenzend industriegebied. De
vaargeul is daarbij aan de zuidzijde gesitueerd.
Volgens het inzicht van de werkgroep heeft dit plan
het belangrijke nadeel dat het op te hogen industriegebied geprojecteerd is in een diep deel van de Oosterschelde, waardoor de kosten nadelig worden bei'nvloed,
zonder dat daar voordelen uit ontstaan, welke tegen de
hoge kosten van het dempen van de diepe geul opwegen.
Bovendien heeft d: t plan duidelijke milleuhygibnische
bezwaren voor de woongebieden van het eiland Tholen.
Gelet op het hierboven vermelde meent de werkgroep,
dat deze planner minder aantrekkelijk zijn dan de door
haar voorgestelde alternatieven, en dat zij zich kan
onthouden van een diepgaande bestudering van deze
planner.

2. Uitgangspunten.

2.1. Geografisch biedt bet oostelijk deed van het OosTerscheldebekken mogeliokheden voor een zeehavenindustrieterrein van zeer grote omvang. Op korte afstand is de
infrasiructuur aanwezig om zo?n gebied, over water zowel als over land, naar moderne eisen te ontsluiten,
terwijl aan bijna alle zijden nog ruime afstand kan
worden bewaard tot de bestaande en geprojecteerde woongebieden van importantie.
2.2. Het Verdronken Land van Zuid-Beveland biedt door zijn
ondiepte (gemiddeld ca. N.A.P. - 1,50 m) een geschikte
raogelijkheid om na de afsluiting van de Oosterschelde,
die omstreeks 1978 zal plaatsvinden, zulk een zeehavenindustrieterrein van zeer grote omvang aan te leggen.
2.3. De ontsluiting voor zeeschepen vanuit de Westerschelde
kan worden gerealiseerd door de aanleg van een zeevaartkanaal door de hals van Zuid--Beveland ter hoogte
van het Schaar van Waarde. Voor de keuze van de ontwerpmaten van de zeesluizen en het zeevaartkanaal is
gekozen van een massagoedschip ter grootte van ca.
60.000 ton deadweight, het zgn. Botlektype.
Hiervoor is uitgegaan van het volgende^
- de Westerschelde geeft thans toegang voor zeeschepen
tot ca. 60.000 a 70.000 ton deadweight. Antwerpen
houdt weliswaar de mogelijkheid open om de haven
toegankelijk te maken voor schepen tot ca. 125.000
ton deadweight5 het staat echter geenszins vast dat
dit 00k inderdaad zal (kunnen) geschieden.
- de zeer grote bulkschepen als in gebruik voor olie
en ertstransporten, behoeven niet naar Reimerswaal
te komen, aangezien de overslagfunctie geconcentreerd
zal blijven in de daarvoor ingerielite en nabij gelegen zeehavens. Aanvoer van grondstoffen in grote
omvang kan dan 00k van die havens uit geschieden
o.a. per pijplaiding en per duwvaart.
naar

9.
- naar verwachting zal iiet Reimerswaalplan geschikt
zijn voor de vestiging van petrochemische en chemische
industrie'dn. De productenschepen voor deze Industrie
worden thans al tot grootten van 25.000 en 30.000 ton
daedweight gebouwd, Verwacht mag worden dat ook de
grootte van deze schepen nog toe zal nemen, dock dat
deze in de toekomst niet zal uitstijgen boven een
maat die nog in een groot a.antal kavengebieden met
zeekavenindustrie van enig belong kan worden ontvangen.
Deze maat is op dit moment die van ca. 60.000 ton deadweight.
In ket rapport van de werkgroep Ontwikkeling Westersckeldebekken 1964 was gedackt aan een sckeepsgrootte
van 15.000 ton deadweight, dock de mogelijkheid voor
ket ontvangen van schepen van 50.000 ton deadweight
diende niet bij voorbaat te worden ge'elimineerd,
2.4. Voor de ontsluiting vanaf ket land staan ter beschikkings
- voor ket wegverkeer via de ontworpen aansluitingsmogelijkheden, de rijksweg 58 (Eindhoven-Breda-Vlissingen)
die ook doorverbinding zal geven via de Zoomweg (rijksweg 19) naar Rotterdam/Europoort en vender, alsmede
naar Belgi’e.
- voor ket spoorverkeer, de hoofdspoorlijn RoosendaalVlissingen via een daarop geprojecteerde aansluiting.
- voor transport per pijpleidingen, de geprojecteerde
leidingstraat tussen Rotterdam en Antwerpen met de
100 m brede aftakking daarvan nabi,j Bergen op Zoom in
de richting Vlissingen. De vraag rijst, of deze leidingstraat ten tijde van de ontwikkeling van ket Reimerswaa.1plan nog een adequate capaciteit zal bezitten voor ket
onderbrengen van nieuwe pijpleidingen.
2.5. De ontsluiting voor de binnenvaart is verzekerd door ket
Kanaal door Zuid-Beveland, de Schelde-Rijnverbinding
en de scheepvaartverbinding via ket Zijpe en voorts bij
plan 1971 A door ket ontworpen zeescheepvaartkanaal
naar de Westerschelde bij Waarde.
2.6.

2o6. De situering ten opzichte van de in drie van de vier
richtingen bestaande en geprojecteerde woongebieden
biedt de mogelijkheid tot - uit een oogpunt van milieubeheer volgens de huidige inzichten - aanvaardbaar geachte
afstanden. Voor deze afstanden werden achtereenvoigens
aangenomen; ten minste 4 km tussen de woonbebouwing en
de grens van bet voor milieu-bedreigende Industrie aangewezen middengebied, 3 km tussen de woonbebouwing en de
grens van het gehele industriegebiedj en daar waar de zone
tussen woon- en industriegebied overwegend uit water bestaat en de gunstige working van de aanleg van afwisselend
hoge en lage groenvoorzieningen op mogelijke luchtverontreiniging ontbreekt, een afstand van 5 km tussen de woonbebouwing en de grens van bet voor milieubedreigende
industrie bestemde gebied. Slechts naar het zuiden is het
niet mogelijk aan de bovengenoemde aanvaardbaar geachte
afstanden te voldoen zonder <5fwel maatregelen te nemen
voor de dorpen Rilland en Krabbendijke <5fwel het geprojecteerde industriegebied in ernstige mate in zijn
omvang aan te tasten*
Er is van uit gegaan dat moet worden voldaan aan de wens
een industriegebied van optimale omvang te ontwerpen, ook
uit een oogmerk van de economische haalbaaxheid.
2.7* Bij de bestemming van de terreinen binnen het industriegebied is er van uitgegaan da,t een zodanig uitgiftebeleid zal worden gevoerd dat alle milieubedreigende
industrieen, alsmede de als milieu-bedreigend aan te
duiden onderdelen van de industriale bedrijven binnen
het daarvoor aangewezen middengebied worden ondergebracht,
terwijl dan. de bij deze industrial© bedrijven behorende
kantoorgebouwen, opslagplaatsen e.o.„ daaraan aangrenzend
buiten het middengebied worden gesitueerd,
2.8. De hoge kosten van de reeds in de eerste uitvoeringsfase
van plan 1971 A te bouwen ontsluiting van het industriegebied voor zeeschepen via een zeescheepvaartkanaal door

de hals van Zuid-Beveland alsmede de planologische bezwaren tegen deze doorsnijding hebben de behoefte doen
ontstaan twee andere plannen te onderzoeken en uit te
werken.
Bij bet plan 1971 B is gedacht aan de mogelijkheid voor de zeebavenfaciliteiten gebruik te maken van
de Westerscbelde en daartoe aan de zuidzijde van ZuidBeveland ter boogte van bet Schaar van Waarde een overslagbaven aan te leggen met een directe verbinding
naar bet Industriegebied via een pijpleidingstraat en
een weg- en spoorverbinding.
Bij dit plan is voorts bet industriegebied ontsloten
gedacht voor kleinere zeeschepen via enerzijds de
Dordtse Kil en de Volkeraksluizen,

anderzijds bet te

verruimen Kanaal door Zuid-Beveland (Hansweert—Wemeldinge).
Bij bet plan 1971

C is er van uitgegaan,

dat bet

industriegebied geen haven voor grote zeeschepen krijgt,
maar door middel van pijpleidingen en andere transportmiddelen in verbinding staat met de zeebavensj de ontsluiting voor kleine zeeschepen is bij dit plan als
voor plan 1971 Bo Aangetekend zij,

dat deze oplossing

geringe mogelijkheden voor de zeevaart biedt„

3. Geschiktheid van de Westerschelde voor zeevaart en binnen-

3.1. De toegankeliokheid van de Westerschelde voor zeevaart
is sedert 1962 voornamelijk als gevolg van de uitvoering
van baggerwerkzaamheden geleidelijk toegenomen. Thans
worden bij sprijgtij geladen schepen met een zoetwaterdiepgang van ruim 12,80 m (42 voet) tot aan Terneuzen aangetroffen.
Bovenstrooms van deze plaats blijft voorshands deze diepgang tot ca. 12,50 m (41 voet) beperkt. Schepen met bestemming Antwerpen of Gent, die te diep gaan, worden naar
behoefte in de Everingen
gelicht.

of in de Put van Terneuzen

3.2. Het hoofdvaarwater via de Honte en de Pas van Terneuzen
enz. blijkt voor de scheepvaart vanuit zee tot de Put
van Terneuzen de minste moeilijkheden op te leveren.
Ten oosten van deze plaats is dit vaarwater plaatselijk
echter zoveel smaller en bochtiger, dat voor de grootste
zeeschepen niet van een volwaardig gedimensioneerd vaarwater kan worden gesproken,
3.3. Het Scheur, de diepste toegang tot de Westerschelde,
vormt in feite een langgerekte drempel van ca. 15 km
lengte. Deze drempel wordt thans door Belgib tot op een
diepte van ca. N.A.P. -12m onderhouden; tot op ca.
N.A.P. - 13 m is aangekondigd.
3.4. De geschiktheid van de Westerschelde voor de binnenvaart
wordt voornamelijk bepaald door de woeligheid van het
wateroppervlak, slecht zicht en de onvaarbare uren, welke
hiervan het gevolg zijn.
- 3.5. x)
ontleend aan het Tweede Interim Rapport uitgebracht
door de Werkgroep "Havengebieden Zeeland".

3.5.

G-elet op de huidige gang van zaken Mj de "binnenvaart
op het traject Terneuzen-Hansweert en de waarschijnlijkheid,

dat de geregelde "binnenvaart op de zeehaven-

industriegebieden, wat scheepsgrootte,
navigatiemiddelen betreft;,

scheepstype en

zich zal aanpassen aan de

minder gunstige omstandigheden op de Westerschelde,
kan ervan worden uitgegaan,

dat onvaarbare uren voor

de binnenvaart op deze gebieden slechts weinig zullen
voorkomen.
Bovendien kan worden aangenomen,

dat de te vestigen

bedrijven, door het aanleggen van buffervoorraden, het
bezwaar van onregelmatig aan- en afvoer van materialen,
voldoende zullen kunnen ondervangen,,
3.6. In het algemeen kan worden gesteld,

dat de riviervakken

Sloe-Hansweert en Terneuzen-Hansweert zonder overwegend bezwaar gedurende de eerstkomende decennia als
binnenscheepvaartverbindingen voor de havengebieden op
de rechter- en linker Scheldeoever,

inclusief de

zeeuwsch-vlaamse en belgische kanaalzone, kunnen
dienen.

4° Milieuhygi’enische aspecteru
4.1. Invloeden op

het milieu, lucht-, water- en bodemver-

ontreini^in^,
De zuiverheid van het milieu, - lucht, water en bodem ™
kan door vele oorzaken worden aangetasto
Luchtverontreiniging wordt mede veroorzaakt door de
industrie. Als groep is de basisindustrie doorgaans vrij
milieuagressief, Een grote concentratie van basisindustrieen vergroot uiteraard de mogelijkheid van de
milieu-aantasting terwijl bij bijzondere weersgesteldheden of big calamiteiten verschillende vormen van verontreiniging elkaar kunnen versterken.
De lucht- en waterverontreiniging bestaat vooral uit
verontreiniging door vaste deeltjes (stof, roet),
vloeibare deeltjes (nevel, mist),
en/of schadelig'k kunnen zign,

door

door gassen die giftig

door stank en door radio-

actieve stoffen»
Meteorologische omstandigheden zign van zeer grote betekenis big de luchtverontreinigingo Hoge windsnelheid
tezamen met een onstabiele opbouw van de atmosfeer versterken de spreiding en de verdunning van de verontreiniging «
Big een stabiele atmosfeer (d.w3z,, big geringe verticale
Liitwisseling tussen de verschillende luchtlagen) of big
een inversietoestand (afsluiting van de onderste luchtlagen door warmere bovenlucht) zign de gevaren van verontreiniging veel groter„
Door hoge eisen te steller aan de bedrigven in die vorm
dat slechts zeer beperkte belasting van het milieu door
luchtverontreiniging wordt toegelaten bn door op de naleving hiervan scherpe controle uit te oefenen zal er naar
gestreefd moeten worden de luchtverontreiniging door
industrieen binnen aanvaardbare grenzen te houden, Verwacht wordt,

dat dit mede mogeligk zal worden door de

verdergaande technologische ontwikkeling=
- Naast -

Naast luchtverontreiniging kan de Industrie aanleiding
geven tot water- en bodemverontreiniging door afvalwaterlozing en door opslag of berging van schadelijke
stoffen. Door stringente eisen te stellen aan de
dozing van afvalwater en de verwerking,

opslag en

berging van vuil en schadelijke stoffen en door doelmatige controle op de naleving van deze eisen zullen
water- en bodemverontreiniging tegengegaan moeten worden
en zullen risico*s tot aanvaardbare properties teruggebracht moeten worden.
4.2.

Andere vormen van aantasting van het milieu,
Naast de eerder genoemde vormen van aantasting van het
milieu op het gebied van de zuiverheid van lucht,

water

en bodem kan het milieu door industrie'dn onder meer
worden aangetast in de volgende opzichten;
- geluidshinder;
- bezwaren. in het psychologische vlak. Door velen
wordt een woongebied dicht bij

een groot industrie-

gebied als weinig aantrekkelijk ervaren;
- visuele en psychologische aantasting van mooie landschappen of natuurgebieden.

Het "Industrie-landscha.p?!

heeft echter volgens sommigen zijn eigen kwaliteiten
welke van een geheel andere aard zijn.
Hierbij wordt opgemerkt*,

dat het "industrie-landschap"

slechts door enkelen om zijn landschappelijke schoonheid zal worden geprefereerd.

4.3.

Planologische maatregelen in verband met de eerder
genoemde vormen van aantasting van het milieu.
a.

Bufferzones.
Het bewaren van afstand tussen industriegebieden en
woongebieden beperkt de hinder van de hiervoor genoemde vormen van milieuaantasting in belangrijke
mate.
Hinder door luchtverontreiniging,

geluidshinder en

psychologische hinder worden verzwakt door bedoelde
af s tand

af s tand o
Voor de verschillende vormen van milleuaantasting
worden uiteenlopende afstanden vereist. Alle factoren
tezamen gcnomen wordt door velen een afstand van 4 h
5 km als minimum noodzakelijk geacht. Door de digging
dicht hij de zee met relatief hoge windsnellieden wordt
voor Zeeland tot nu toe als norm 4 km toelaatbaar geacht.
Deze norm geldt voor land;

over een wateroppervlakte

is deze norm niet te hanteren. Het opvangen van vaete
en vloeibare deeltjes on van gassen,
van geluid wordt hier gemist.

en het dempen

Ook het effect van de

afstand op de psychologische hinder werkt in dit geval
nauwelijks,

terwijl de visuele landschappeli^ke aan-

tasting hier in beginsel zeer sterk zal kunnen zijn,
Voor wateroppervlakten zijn tot nu toe -- voor zover
bekend - in de literatuur geen normen voorgesteld.

Op

dit pent dient derhalve enige voorzichtigheid te
worden betracht.
Voor het in het Verdronken Land van Zuid-Beveland ontworpen industriegebied is aangehouden,

dat de grotere

woongebieden gesitueerd moeten worden op een afstand
uit een milieubedreigende industrie van 4 km,

of van

5 km waar een betekenende oppervlakte water tussen woonen industriegebieden is gelegen. Voorts is er van uitgegaan, dat voor kleinere bestaande woongebieden waaraan in de toekomst nog slechts beperkte uitbreiding
ware te geven - afhankeliik van de digging ten opzichte
van het industriegebied en de grootte van de betreffende
woonkern wellicht met een geringere afstand zal kunnen
worden volstaan. In dit geval zullen echter extra voorzieningen in de vorm van groenstroken en groensingels
moeten worden aangebracht,
b. Groenstroken.
Groenstroken kunnen een gunstige werking uitoefenen
ter beperking van de eerder genoemde vormen van
~ milleuaan tasting ~
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milleuaantasting, Zij beYorderen de geluidsdemping;
drukgolven bij explosies worden gedempt, Groenstroken
hebben voorts een belangrijk psychologisch effect in
die zin dat de afstand tot de industrie scbijnbaar
groter wordt.
Door een regelmatige herhaling van groenstroken wordt
de turbulentie bevorderd? waardoor de gassen sterker
worden verspreid en verdund.
Bovendien wordt door bet aanbrengen van meerdere groenstroken uit psychologisch. en visueel oogpunt het beste
resultant bereikt, Een coulissenlandschap, bestaande
uit meerdere, smalle groengordels heeft meer zin voor
het opvangen van stof en het verspreiden van gassen
dan £en brede groenzone.
Wanneer een woongebied geheel of grotendeels door een
wateroppervlakte gescheiden ligt van een industriegebied kan de aanleg van krunstmatige eilanden met cpgaande beplanting het effect van een bufferzone met
groenstroken benaderen,
De verwachting is, dat in een dergelijke wateroppervlakte veelal voor recreatieve doeleinden/aangetlgd
zullen worden. Het verdient aanbeveling deze dan zodanig te situeren en te beplanten, dat zij tevens de
luchtturbulentie kunnen bevorderen.
4.4. Aantasting van gebieden met een natuurwetenschappelirjke
betekenis.
De uitvoering van de Deltawerken en de aanleg van de
Schelde-Rijnverbinding, alsmede de aanleg en uitbreiding van Industriegebieden langs de Westerschelde
brengen met zich mede dat een groot deel van de in
zuid-west Nederland aanwezige schorgebieden verloren
gaan. Een van de zeer weinig; schorgebieden die overblijven is het schor- en slikgebied nabij Waarde;
gelegen voor de Emmanubl-polder op Zuid-Beveland. Dit
schorgebied vormt een belangrijk natuurgebied door
zijn botanische en ornithologische waarde. Het ontleent
- zijn -

zijn botanische waarde aan het tegelijk voorkomen van
zout- en brakwaterplanteris, omdat het in de ontmoetingszone van een mariengebied en brakwatergebied ligt,
Ornithologisch is het van betekenis als fourageer-,
pleister en broedplaats van trekvogels.
Naar verwachting zal zelfs een aanzienlijke toename
van de verontreiniging van de Westerschelde nog geen
noemenswaardige schade behoeven toe te brengen aan dit
natuurgebied.
Twee van de drie in dit rapport nader uitgewerkte plannen
hebben consequenties voor dit schorgebied; het zeescheepvaartkanaal met voorhaven dat deed uitmaakt van plan
1971 A, tast het schorgebied aan, terwijl de aanleg van
de overslaghaven van plan 1971 B tot gevolg heeft dat
het schorgebied geheel moet verdwijnen0
Zowel de voorhaven van plan 1971 A als de overslaghaven
van plan 1971 B zijn zodanig gesitueerd dat nautisch een
voor de zeescheepvaart aanvaardbare oplossing is verkregen. Wijziging van deze situering in die zin, dat het
schorgebied onaangetast blijft, leidt tot nautisch
minder aanvaardbare oplossingen.
Ten aanzien van het slikkengebied van het Verdronken Land
van Zuid-Beveland in de Oosterschelde, dat thans bij hoog
water vrijwel geheel onder water komt en bij laag water
voor een zeer groot gedeelte droogvalt, kan worden vermeld, dat na de afsluiting van de Oosterschelde hierin
dratische wijzigingen zullen ontstaan, doordat grote
delen van dit gebied dan blijvend droog zullen vallen„
Daar de omstandigheden, die dan ontstaan, niet kunnen
worden overzien, is op de natuurwetenschappelijke aspecten niet nader ingegaan,
w

Het buitendijksgebied bij ?/aarde wordt beschouwd als
een uiterst waardevolle schakel in de keten van natuurgebiedeno Het gebied maakt deel uit van de voorlopige
lijst van Natuurgebieden van het Ministerie van C.R.M.,
- waarbij -

waarbij de botanische en ornitbologische waarden worden
verraeld. In bet rapport Biologische riokdommen van zuidwest Nederland van de Werkgroep milieukaart zuid-west
Nederland is bet gebied op de Integratiekaart biologiscbe
waarden 2000+ geklassificeerd als zeer waardevol.

-
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3. Werk^ele^enheid.
5.1. Het aantal arbeidsplaatsen is sterk afhankelijk van het
type Industrie en kan varieren van enkele tot vele tientail en arbeiders per ha. Het karakter van het industrieterrein is bij de verschillende varianten, die in hoofdstuk 9 nader worden omschreven, niet gelijk. Zo mag bij
de variant waar massaal zeetransport is uitgesloten,
minder basisindustrie en meer arbeidsintensieve verwerkende Industrie worden verwacht. Indien zou worden uitgegaan van een bezettingsgraad van 12 respectievelijk
15 arbeidsplaatsen per ha varieert het aantal arbeidsplaatsen tussen 38.000 (minimaal) en 54.000 (maximaal),
zulks op basis van de oppervlakte van de plannen 1971 A
en 1971 0.
5.2. Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat bij
de berekening voor de woongebieden kan worden uitgegaan
van een werkgemiddelde van 45.000 arbeidsplaatsen.
Gezien de vele onzekerheden welke bij de berekening een
rol spelen, kunnen de uitkomsten van de berekeningen
immers slechts de orde van grootte aangeven.
5.3» Uitgaande van een verhouding tussen het aantal arbeidsplaatsen en de totals hiervan af te leiden bevolking
van 1 : 6 kan de omvang van de aan het industrieterrein
gerelateerde bevolking worden bepaald op 270,000.
In dit kader moet er op gewezen worden dat in de meest
recente berekeningen reeds wordt uitgegaan van een verhouding arbeidsplaatsen ~ afgeleide bevolking van
1 ; 9S welke waarde naar een maximum tendeert.
Het spreekt voor zich dat zowel een variatie in de bezettingsgraad als een variatie in de verhouding arbeidsplaatsen - afgeleide bevolking, gezien de omvang van
het terrein, grote planologische consequenties heeft
voor de inrichting van het omringende gebied.
In het hiernavolgende zal van een aan het industriegebied
gerelateerde bevolking van 270.000 worden uitgegaan.

6.
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De woongebieden.

6.1. Het effect van een realisering van het Indus trieternein
Reimerswaal op de verstedelijking van het omringend gehied is uitermate groot. Het aantal arbeidsplantsen en
de hieraan gerelateerde bevolking is dermate omvangrijk?
dat, willen tig dig de benodigde maatregelen getroffen
sign,, de grootste inspanningen zullen worden vereist.
In samenhang met de occupatie van het Industrieterrain
zal een omvangrigk woningbouwprogramma moeten worden gerealiseerd (voor 270.000 inwoners circa 88.000 woningen);
de infrastructuur zal moeten worden aangepast in de snel
groeiende stedeligke concentratie-gebieden, terwigl ook
het voorzieningenapparaat moet worden uitgebouwd.
Naast de veel tigd vergende planvoorbereiding dienen ook
de financiele middelen ter realisering van de verschillende progecten te worden vriggemaakt. De vraag op welke
wig'ze de arbeidsplaatsen kunnen worden bezet en hoe de
bevolking zal worden gehuisvest, zal door de daartoe bevoegde instanties moeten worden beantwoord en valt buiten
het kader van dit rapport.
In het navolgende zullen, mede in verband met de eisen.,
voortvloeiend uit geprogecteerde woongebieden, voor de
inrichting van het gebied (met name valt hieh te denken
aan de infrastructuur ten behoeve van de woon — werk relaties) enige beschouwingen worden gewigd aan. de vraag
in hoeverre en waar de toekomstige bewoners zouden kunnen
worden gehuisvest. Met nadruk wordt er op gewezen dat de
uitkomsten, gezien de vele onzekerheden welke big de
berekening een rol spelen, slechts de orde van grootte
aan kunnen geven.
6.2. Ten behoeve van 270.000 mensen zal woongebied moeten
worden gecreberd. In het overleg tussen Noord-Brabant
en Zeeland betreffende Reimerswaal is er van uitgegaan,
dat hiervan ca. l/3 in Zeeland en ca. 2/3 in RoordBrabant gehuisvest zal moeten kunnen worden.
In
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In concrete voor Zeeland 90.000 en voor Noord-Brabant
180.000 inwoners.
6.3. In de provincie Zeeland worden de kernen Goes, Kapelle
en Kruiningen-Yerseke als de concentratiepunten gezien,
terwijl 00k bet eiland Tholen op wat langere termijn
een belangrijke rol zal kunnen gaan spelen,
Rekening houdend met de afstanden tot het Industriegebied en de uitbreidingsmogelijkheden kan vooralsnog met
de volgende verdeling rekening worden gehoudens

6.4.

Goes—Kapelle

;

25.000 inwoners

Kruiningen-Yerseke
Eiland Tholen

;
;

35.000 inwoners
30.000 inwoners

In Roord-Brabant wordt primair gerekend met een versterkte groei van de kern Bergen op Zoom. Maast de
uitbreidingen die in de huidige periode worden voorbereid zijn tv\ree woonwijken voorziens ten westen van
Heerle en ten zuidwesten van Bergen op Zoom.
Hiernaast zal uitbreiding moeten worden gegeven aan de
kernen in de omgeving. Conform de gedachten, neergelegd
in het Streekplan West-Brabant,, kan de volgende ver—
deling als uitgangspunt worden aangenomens
Woongebied Heerle

1

Woongebied Oosterschelde
Woongebied Steenbergen
Woongebied Woensdrecht
Woongebied Roosendaal
Elders (binnen bestaande

;
•

55.000 inwoners
50.000 inwoners

;

35.000 inwoners
20.000 inwoners
10.000 inwoners

;

10.000 inwoners

t

kernen)
6.5. Zoals boven reeds opgemerkt, is het niet uitgesloten
dat een gedeelte van het industrieterrein een hogere
bezettingsgraad zal krijgen. Gezien de omvang van het
terrein zijn de consequenties van een hogere bezettmgsgraad voor/omvang van de hieraan gerelateerde
bevolking groot. De problems.tiek zal zich gaan
~ toespitsen -

toespitsen op de vraag? op welke wijze aan de vraag
naar arbeidskrachten zal kunnen worden voldaan en hoe
het omvangrijke bouwprogramraa (woningbouw, infrastructuur, voorzieningen e.d.) kan worden gerealiseerdo
Deze vraagpunten zign niet aan de orde in het kader
van voorliggende nota„
De consequenties van een verhoogde bezettingsgraad
kunnen als volgt worden benaderd;
Oppervlakte ca. 4100 ha netto (volgens de plannen
1971 B en C»)
Bezettingsgraad over het gehele gebied; 20 arb„/
ha.
Aantal arbeidsplaatsen; 82.000
Verhouding arbeidsplaatsen bevolking 1

s 6.

Aan het aantal arbeidsplaatsen gerelateerde bevolking
ca. 500.000 inwoners.
Uitgaande van de verdeling over Zeeland en NoordBrabant als in de eerste berekening, houdt dit voor
Zeeland in, het creeren van woonruimte voor ca.
170.000 inwoners en voor Noord-Brabant ca. 330,000
inwoners.
Aan het aantal bij de berekening gehanteerde variabelen
kunnen er enige worden toegevoegd zoals de vraag, in
hoeverre de aangenomen verhouding Zeeland-Noord-Brabant
nog kan worden gehanteerd, de vraag of gezien de bouwcapaciteiten de realisering niet over een dangere
termijn dient te worden bepaald en dergelijke.
Op deze bo.sis is het dan ook weinig zinvol een concrete situering van. de woongebieden uit te werken.
Een groter planologisch ka.der hiervoor ontbreekt en
dient dan te worden opgesteld.
Het Streekplan West-Brabant (ontwikkelingen voor de
eerste 10 & 15 jaren) geeft slechts de richting aan;
voor oostelijk Midden-Zeeland is het streekplan nog
niet gereed. Daar de kernen in de directs omgeving
- (Kruiningen -

(Kruiningen-Yerseke en Bergen op Zoom) niet onbeperkt
kunnen worden uitgebreid, kan worden gesteld dat de
effecten van de vergroting van bet aantal te huisvesten
inwoners op grotere afstand van het Reimerswaalgebied
zullen moeten plaatsvinden, waarbij bezien zal moeten
worden in hoeverre liet eiland Tholen en de gemeenten
Steenbergen, Roosendaal,

Oudenbosch? Woensdrecht en

andere een versterkte groei kunnen opvangen,
Een andere mogelijkheid is om de aanleg van bet
industrieterrein in omvang te beperken.

7. Voorziening van electrische energie, aardgas en (drink)water,
7.1o Blijkens van de zijde van de Provinciale Zeeuwse Energie
Maatschappij IT.V.

(P.Z.E.M. ) te Middelburg verkregen in-

formaties kebben de bestaande centrales in Zeeland voldoende (uitbreidings-)mogelijkheden om aan de vraag naar
elektrische energie van bet Reirnerswaal industriegebied
te kunnen voldoen. Daar zich. voorts op Zuid-Beveland nabij het industriegebied - ten zuiden van de spoorlijn
Roosendaal-Vlissingen - een 150 K.Vdijn bevindt, waarvan
zonodig afgetakt kan v^orden, wordt niet verwacht dat de
elektriciteitsvoorziening van het Reirnerswaalpian problemen op zal leveren.
7o2» Ook de aardga.svoorziening van het industriegebied zal
naar verwachting geen grote problemen opleveren, indien
er althans vanuit gegaan wordt dat ook op dangere termijn voldoende aardgas beschikbaar zal zijno
7.3• De voorgenomen uitbreiding van de watervoorziening van
Zeeland biedt, blijkens van de N.V. Watermaatschappij
Zeeland te Goes verkregen inlichtingen, voldoende mogelijkheden voor de watervoorziening van h.et ontworpen
indus triegebied „
In dit verband kan nog worden verraeld dat de nieuwe
hoofdtransportleiding in de aan het Reirnerswaalplan
grenzende leidingstraat door Zuid-Beveland gelegd zal
worden.
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8. Onttrekkin^ van water aan de Oosterschelde ten behoeve van
koel- en proceswater alsmede lozing van afvalwater.
8.1. Blijkens de nota "De waterhuishouding van Nederland" behoeft onttrekking van water nit de Oosterschelde t.b.v.
koelwater geen problemen op te leveren.
Voorts zijn de industriele technieken momenteel zodanig
ontwikkeld, dat in de meeste gevallen voor koeldoeleinden
ook water van minder goede kwaliteit kan worden gebruikt.
De industriele behoefte aan proceswater betreft evenwel
voornamelijk water waaraan kwalitatief zeer hoge eisen
gesteld worden.
Bij de Petrochemische en de chemische Industrie blijkt in
bet algemeen de benodigde hoeveelheid proceswater gering
te zijn.
De problematiek van het dekken van de behoefte aan proceswater is dan ook secundair vergeleken bij die van het
dekken van de behoefte aan koelwater. In vele gevallen is
het bacteriologisch gereinigde en van vaste stoffen vrij
zijnde drinkwater al een goede bron voor proceswater.,
8.2. Voor het proceswater is de mate van verontreiniging die
het water ondergaat bepalend voor de vraag of het water
zonder meer kan worden geloosd. Wat dit betreft zullen
hoge eisen moeten worden gesteld. In het algemeen kan.
worden gesteld dat het te lozen afvalwater een nader te
bepalen mate van zuivering zal moeten ondergaan waarbij
het effluent tenslotte buiten de Oosterschelde, dat wil
zeggen in de Westerschelde, moet worden geloosd.

9.

9o Technische beschrijving Reimerswaalplan.

In hoofdstuk 1 is vermeld dat de werkgroep tot een drietal
alternatieve plannen 1971 A, 1971 B en 1971 C is gekomen.
Deze plannen kunnen nader worden omschreven als volgt;
Plan 1971 A

:

Een industrieterrein, vanuit de Westerschelde
bereikbaar voor zeeschepen tot ca„ 60.000
ton deadweight ("Botlektype") via een te
maken zeescheepvaartkanaal door Zuid.-Beveland nabij Waarde^

Plan 1971 B

:

Een industrieterrein met een havenakkomodatie voor grote zeeschepen langs het
Schaar van Waarde, dat voorts bereikbaar
is voor kleine zeeschepen (van iets kleiner
formaat dan het "Moerdijktype") via het te
verruimen Kanaal door Zuid-Beveland en via
de Volkeraksluizen,
mee worden gehouden
perkt in het Kanaal
laten kan worden en

Hierbij moet er rekening
dat zeevaart niet onbedoor Zuid-Beveland toegedat ook in het belang van

de waterhuishoudimg von het Zeeuwse Meer beperkingen aan de diepte van de schutsluis te
Hansweert moeten worden gesteld„
Plan 1971 0

:

Een industrieterrein, uitsluitend bereikbaar
voor kleine zeeschepen (van iets kleiner
formaat dan het "Moerdijktype”) via het te
verruimen Kanaal door Zuid-Beveland en via
de Volkeraksluizen. Ook hierbij moet er
rekening mee worden gehouden dat zeevaart
niet onbeperkt in het Kanaal door ZuidBeveland toegelaten kan worden en dat ook in
het belang van de waterhuishouding van het
Zeeuwse Meer beperkingen aan de diepte van
de schutsluis te Hansweert moeten worden gesteld. Pit terrein zal voor een belangrijk
deel zijn aangewezen op aanvoer van
- grondstoffen -
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grondstoffen per pijpleiding.
In het hierna volgende wordt een technische beschrijvlng
van de drie alternatieve plannen gegeven.
9,1, Algemene gegevens en uitgangspunten voor het ontwerp,
a. Bereikbaarheid voor zeeschepen,
De Westerschelde is raomenteel bovenstrooms van Terneuzen bij springtij bevaarbaar voor schepen met een
diepgang tot 41 voet (overeenkomend met een scheepsgrootte tot ca. 60,000 ton deadweight),
Het Reimerswaalgebied is thans door het bestaande
Kanaal door Zuid-Beveland bereikbaar voor kleine zeeschepen tot ca. 2500 ton deadweight (vergedijkbaar
met ca. 4000 ton deadweight indien voor 60$ geladen)
en via de bestaande Volkeraksluizen voor kleine zeeschepen tot ca, 3000 ton deadweight (overeenkomende
met ca, 5000 ton deadweight indien voor 60$ geladen),
Indien de voorgenomen verruiming van het Kanaal door
Zuid-Beveland, welke niet voorziet in een vergroting
van de maximaal thans aanwezige waterdiepte van 6,50 m,
uitgebreid wordt met een verdieping van de vaarweg
tot N.A.P. - 8,25 m, zal het ni0gelij'k zijn zeeschepen
toe te laten tot een diepgang van 7?50 m, rekening
houdend met een keel-clearence van 0,50 m (deze diepgang biedt mogelijkheden voor een vrij groot aantal
volbeladen schepen met een tonnage tot 10,000 ton
deadweight).
Een globale becijfaring heeft uitgewezen, dat de
kosten van deze extra verruiming van het Kanaal ten
behoeve van het bereikbaar maken voor zeescheepvaart
van het Pieimerswaalgebied tot deze diepgang, een bedrag van ca. / 50 millioen sal vergen. Dit bedrag is
niet begrepen in de als bijlage 9 hierbij gaande
raming voor de plannen 1971 B en 1971 C; nader zal
dienen te worden bezien in hoeverre dit bedrag geheel
of ten dele ten laste van het Reimerswaalplan moet
worden gebracht.
- Bij -

Bij plan 1971 A Toestaat aan deze extra kanaalverruiming
ten behoeve van het Reimerswaalgebied geen behoefteo
b. Terrein- en get!ngegevens»
Be bodemdiepte van de Oosterschelde bedraagt in het
Reimerswaalgebied gemiddeld ca. NoA.P. - 1?50 m.
De terreinhoogte in het aangrenzend gedeelte van
Zuld-Beveland is gemiddeld N.A.P. + 1,4 m.
Het tijverschil in de Westerschelde bij Hansweert bedraagt gemiddeld 4,36 m (slotgemiddelde 196l=0o),
Na afsluiting van de Oosterschelde in 1978 zal de gemiddelde waterstand in het Zeeuwse Meer ongeveer NAP
bedragen.
De maximale stroomsnelheden in het Schaar van Waarde
varibren tussen 1 en 1,5 m /secBij alle plannen is het hoogteverschil tussen terreinhoogte en havenpeil, uitgaande van een terreindiepte
van 1500 m, op 2 m aangehouden, Bij de latere uitwerking van de plannen zal nog nader race ten worden bezien of en in welke mate dit hoogteverschil, afhankelijk van de te kiezen indeling van het Industrieterrein
en de kwaliteit van de opgespoten grond, nog kan worden
verminderdo Indien het immers mogelijk zou blijken te
zijn het hoogteverschil te verkleinen kunnen aanzienlijke besparingen ontstaan, Bij een vermindering van
dit hoogteverschil met 0,50 m bedragen deze besparingen
ca. 4 1 (bij plan 1971A)en 10 ^ (bij de plannen 1971 B
en 1971 C)van de totale kosten in de eindphase.
°

c„ Waterkeringen en waterhuishouding.
De waterkeringen langs het met de Westerschelde in open
verbinding staande gedeelte van het eventuele kanaal bij
Waarde moeten voldoen aan de Deltanormen.
De waterkeringen in de Oosterschelde hebben na afsluiting van deze zeearm de functie van tweede waterkering,
Gezien het streven in Zeeland de bestaande dijkhoogten
ook na de afsluiting van de Oosterschelde te handhaven

zijn de nieuwe dijken niet lager ontworpen dan de bestaande die ongeveer op N.A.P. + 6 m liggen«
Inzake de wenselijke hoogte van tweede wa.terkeringen is
overigens nog een onderzoek lopend.
Met het oog op de kwaliteitsbeheersing van het water in
de havenbekkens en indirect van bet Zeeuwse Meer is
ervan uitgegaan dat voorzieningen voor doorspoeling van
de havens in de richting van de Westerschelde getroften
moeten worden,
Daar in het plan 1971 A de havens zout tot brak water
zullen bevatten is er van uitgegaan, dat tussen de
havens en het Zeeuwse Meer een zoutbestrijding dient
te worden voorzien,
d. Zonering en voor industrieterrein beschikbare oppervla.ktec
Centraal in het industriegebied is een terrein ter
grootte van ca. 1500 ha bruto geprojecteerd, waarbinnen
de vestiging van milieubedreigende industrieen is toegestaan,
De noordelijke-, westelijke- en oostelijke begrenzing
van dit terrein is bepaald door de uit milieu-overweging
voor deze industrieen wenselijk geachte minimale afstand
uit bestaande en toekomstige bebouwings-agglomeraties
van 4 km bij tussenliggend land en van 5 km bij tussenliggend water„
Rondom dit centraal gelegen terrein is een terrein ter
grootte van 3«200 ha bruto geprojecteerd, dat op grond
van milieu-overwegingen uitsluitend bestemd kan worden
voor weinig -of niet- milieubedreigende productieprocessen en voor opslagterreinen, en voorts 1„800 ha0
bruto voor groenvoorzieningen en infra,structuur „
De bruto oppervlakte van het industrie- c,q. haventerrein
in de Oosterschelde en op het aangrenzende gedeelte van
Zuid-Beveland volgens bovengenoemde opzet bedraagt bij
de drie plannen ca. 6.500 ha.
Bovendien is bij plan 1971 B nog een haventerrein aan
de Westerschelde geprojecteerd ter grootte van 580 ha.
bruto.

- 31 o -

e„ Droge infrastructuur,
De ontsluitingswegen en de ora het Industriegebied geprojecteerde ringweg zullen aangesloten worden op bestaande en ontworpen hoofdverbindingen. Voorts is
voorzien in de mogelijkheid van directs wegverbindingen
naar de woongebieden. Het benodigde aantal rijstroken
per richting is nader uitgewerkt op biglags 3°
Aangenomen is dat de wegaansluitingen op de hoofdverbindingen in de eindfase ongeligkvloers dienen te zign
en dat voorshands een aantal van deze aansluitingen
geligkvloers kan worden aangelegd*
Langs de omtrek van het industriegebied is als staralig'n een, van de spoorlign Roosendaal-Vlissingen aftakkende, ringspoorlign geprogecteerd, waarop de raccordementssporen aangesloten kimnen wordeiic
Rekening is gehouden met een aan de stamlign aanslui tend emplacement,
Het trac£ van de leidingstraat, he tv/elk de industriegebieden van Rotterdam-Europoort, Moerdigk en Antwerpen zal verbinden met de industrieen van Terneuzen
en het Sloegebied, is ter plaatse van het Reimerswaalplan ontworpen ten noorden van de spoorlign RoosendaalVlissingen, Aansluitingen op deze aan het industriegebied grenzende leidingstraat zign, indien deze
leidingstraat ten tigde van ontwikkeling van het
Reimerswaalplan althans nog niet vol is, op technisch
eenvoudige wigze te realiseren.

9o2„ Technische beschritivin^ van plan 1971 A, Een industrieterrein toegankelijk voor schepen van ca» 60.000 ton
deadweight via een nieuw zeescheepvaartkanaal bij
Waarde.
Het plan is in hoofdlijnen weergegeven op bijlage 4
(tck. nr 71°10596) en oravat in hoofdzaak de volgende
onderdelen.
a. Een toegang voor zeeschepen tot ca. 60.000 ton
deadweight vanuit de Westerschelde via een kanaal
met voorhavens en sluizencomplex.
De voorhaven aan de Westerschelde is zodanig gesitueerd dat nautisch een aanvaardbare oplossing
mogelijk lijkt.
Hierbij speelt vooral de scheepvaartsituatie bij
Hansv/eert een belangrijke rol. In het Schaar van
Waarde, waarop de voorhaven uitmondt, is nog ruimte
beschikbaar voor een beperkt ankergebied.
Nagegaan zal moeten worden in hoeverre de Belgische
plannen tot aanleg van een doorsteek door het Verdronken land van Saeftinge het vermogen en daarmede
de bodemligging von. het Schaar van Waarde beinvloeden.
De toegang vanuit de Westerschelde tot de voorhaven
is ten 00sten van de drempel van Baarland gelegen.
Deze drempel wordt door Belgi'e op diepte gebaggerd.
Zodra Nederland grote schepen in het oostelijk deel
van de Westerschelde gaat ontvangen, krijgt Nederland belang bij dit baggerwerk.
Het nieuwe zeescheepvao.rtkanaal is ten oosten van
Waarde geprojecteerd en deelt het industriegebied
ongeveer middendoor. Het sluizencomplex nabij
Waarde bestaat uit een zeevaartsluis en een binnenvaartsluis (duwvaartsluis) tevens geschikt voor het
schutten van zeeschepen tot 15°000 ton deadweight.
Voor eventuele uitbreiding van het sluizencomplex
dient ruimte te worden gereserveerd. Voorts is in
de achterwaartse scheepvaartverbinding met de
Oosterschelde -

- 33.
Oosterschelde een duwvaartsluis geprojecteerd, De
afmetingen van de sluizen worden in hoofdzaak bepaald door de omvang en de verdeling van het
scheepsaanbod en dus indirect door de aard van de
industrievestigingen.
Aangezien hieromtrent thans nog geen zekerheid
bestaat, is uitgegaan van de volgende ontwerpnormen:
- een grote zeevaartsluis nabij Waarde geschikt
voor schepen tot 60.000 ton deadweight;
- een binnenvaartsluis nabij de zeevaartsluis, geschikt voor duwvaart en zodanig gedimensioneerd,
dat ook zeeschepen tot 15.000 ton deadweight geschut kunnen worden.
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Hierbij is ervan uitgegaan, dat bij voile besetting van het industriegebied de zeevaartsluis het
aanbod niet geheel zal kunnen verwerken, zodat de
binnenvaartsluis, die dan nog overcapaciteit
heeft, benut kan worden voor het schutten van
kleinere zeeschepen;
- een duwvaartsluis in de achterwaartse binnenscheepvaartverbinding met de Oosterschelde.
Nabij de sluizen bij Waarde dient een spuimogelijkheid aanwezig te zijn ten behoeve van de doorspoeling van de havenbekkens. De duwvaartsluis in
de achterwaartse verbinding dient te worden voorzien van een zoutbestrijdingssysteem. Dit systeem
vergt naar schatting een zoetwaterverbruik van ca.
10 m3/s ec., welke hoeveelheid water vanuit het
Zeeuwse Meer op de havenbekkens wordt gebracht.
Men kan zich afvragen of het plan voor de bochtafsnijding bij Bath nog van invloed is op de mogelijkheden voor het Reimerswaalplan.
In de eerste plants zij dan opgemerkt dat door de
bochtafsnijding de debietverdeling en daarmee op
langere termijn de bodemconfiguratie, van Zuidergat
en

en Schaar van Waarde, zich enigszins zullen wijzigen.
Van een nadelige invloed kan echter niet warden gesproken.
In de tweede plants biedt de bochtafsnijding het voordeely
dat het in het gehele gebied ten noorden van de in het
kader van deze bochtafsnijding cntv/orpen leidam over de
Platen van Valkenisse (ten zuiden van het Schaar van
Waarde) meer vrijheid van handelen ontstaat, oradat door
het uitvoeren van werken in het Schaar van Waarde niet
gevreesd behoeft te worden voor een eventuele nadelige
invloed op het af te snijden vaarwater in de bocht van
Bath.
Omgekeerd zal dus het Reimerswaalplan geen nadelige invloed kunnen uitoefenen op het verlegde vaarwater naar
Antwerpen.
Uiteraard zal bij het ontwerp modelonderzoek moeten
worden uitgevoerd, waarin bovenstaande veronderstellingen
worden geverifieerd.
De spoorlijn Roosendaal-Vlissingen en de autosnelweg
rijksweg 58 worden met tunnels onder het zeevaartkanaal
doorgevoerd.
De rijksweg Korteven-Goes-Sloedam-Middelburg wordt met
bruggen over de sluizen gevoerd.
Voor de afmetingen van voorhaven, sluizen en kanaal
wordt verwezen naar bijlage 5.
Voor de hiervoor omschreven werken is op Zuid-Beveland
een oppervlakte van

ca. 200 ha in hoofdzaak agrarische

grond benodigd.
b. Industrieterrein en havens.
Uitgaande van een gemiddelde waterstand op het Zeeuwse
Meer van NAP, is in de havenbekkens ten behoeve van de
doorspoeling van deze bekkens een waterstand aangehouden
van ca. N.A.P. - 0,50 m.
De hoogteligging van het industrieterrein in de
Oosterschelde -

-
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Oosterschelde is ontworpen op N.A.P,
dus ca.

+ 1?50 m,

dit is

2,00 m boven de waterstand in de havenbassins°

Rioleringen,

kabels,

leidingen etc.

kunnen aldus ^/rij-

wel in den droge en toch vorstvrij worden aangebracbt.
In de noordelijke scheepvaarttoegang tot het havengebied is zoals vermeld een duwvaartsluis geprojecteerd.
Deze sluis zal moeten worden voorzien van werken voor
de zoutbestrijding en van inlaatwerken voor peilbeheersing en doorspoeling,

alsraede van overbruggingen

voor weg- en spoorwegverkeer„
Indien wordt aangenomen dat 1 500

h,

2000 m een aantrekke

lijke breedte is voor de industrieterreinen tnssen de
havenbekkens,

komt men globaal op de volgende terrain-

indeling:
- oppervlakte voor haven en centraal kanaal
- oppervlakte voor wegen,

1.100 ha

spoorwegen,

leidingstraten

700 ha

- oppervlakte voor niet-milieubedreigende
Industrie

2.200 ha

- oppervlakte waar milieubedreigende Industrie is toegestaan

1.000 ha
5.000 ha
1.500 ha

- oppervlakte voor beplantingen
Totaal bruto

6.500 ha

waarvan oppervlakte uit te geven
3 o 200 ha

bedrij f s terreinen

Uit de grondbalans voor plan 1971
uitgewerkt in bijlage 6,

A,

welke nader is

blijkt dat de ophogingen voor

3/4 deel kunnen worden gemaakt met uitkomende grond;
het tekort op deze grondbalans kan aan de Oosterschelde
worden ontleend.

9° 3o

g„3« Technische beschrinviniS; van plan 1971 6 - Een Industrieterrein in de Oosterschelde met een overslaghaven aan de
Westerschelde.
Het plan is in hoofdlijnen weergegeven op bijlage 7
(tek. nr 71.10597) en omvat de volgende onderdelen;
a. Een overslaghaven aan de Westerschelde met de toegang
in het Schaar van Waarde, die in principe geschikt is
voor alle schepen die nu en in de toekomst de
Westerschelde kunnen bevaren. De nautische kondities
voor deze haven zijn gunstig.
Ineake rnogelijke consequentiesv welke enerzijds de
Belgische planner tot aanleg van de doorsteek door
het Verdronken Land van Saeftinge kunnen hebben voor
de bodemligging van het Schaar van Waarde en welke
anderzijss kunnen voortvloeien uit de digging van de
haven ten oosten van de drempel van Baarland, wordt
verwezen naar het vermelde onder 9.2oa.
De kaden en steigers zijn ontworpen aan de zuidoever
van Zuid-Beveland; de haven is beschermd door een
golfbreker en havendammen„
De diepte van de haven is voorlopig ontworpen op
N.A.P. - 16,00 m, geschikt voor schepen tot ca.
60.000 ton deadweight.
Voorshands is uitgegaan van een ontwikkelde oeverlengte van 8 km en een bruto terreinoppervlakte van
580 ha. De op- en overslagterreinen zijn overeenkomstig de maatstaven in het Sloegebied ontworpen op
een hoogte van N.A.P. + 6,00 m.
De hoogwaterkering van Zuid-Beveland is om het terrein heen gevoerd.
De overslaghaven is met wegen, spoorwegen, pijpleidingen etc. verbonden met het industrieterrein
in de Oosterschelde.
Voor de hiervoor omschreven werken is op Zuid-Beveland
een oppervlakte van ca. 340 ha in hoofdzaak agrarische
- grond -

-

grond
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benodigd, waarvan 320 ha voor de overslag

haven en 20 ha voor de verbindingen tussen Industriegebied en overslaghaven.
De situering van de overslaghaven aan de Westerschelde
brengt met zich mede, dat omvangrijke industriele
installaties aan beide zijden van de hals van ZuidBeveland voorkomen,
Voor zoveel betreft de invloed van de voorgenomen
bochtafsnijding bij Bath op de hiervoor beschreven
haven met toegang daartoe wordt verwezen naar hot te
dien aanzien vermelde onder hoofdstuk 9-2<,a0
Industrieterrein en havens.
Afgezien van de directe toegang voor zeeschepen is het
Industrieterrain in de Oosterschelde in situering en
oppervlakte nagenoeg gelijk aan dat van plan 1971 A,
De toegang voor
het kanaal door
open verbinding
rein,, Hierin is
gesloten indien

binnenvaart en kleine zeeschepen (via
Zuid-Beveland) is ontworpen als een
in de noordrand van het industrietereen keersluis ontworpen die kan worden
om bepaalde redenen, zoals kwaliteits-

beheersing of opwaaiing, een scheiding van de havenbekkens met het Zeeuwse Meer vereist is,
Nadere studies zullen moeten uitwijzen of als gevolg
van een mogelijke compartimentering van de Oosterschelde c.q, in verband met calamiteiten, gelet op de
scheepvaartbelangen, met een keersluis kan worden
volstaan.
De waterstand in de havens, welkq zoals vermeld, in
open verbinding staan met het Zeeuwse Meer, zal ongeveer NAP bedragen, zodat de terreinhoogte op N.AoPc +
2,00 m is ontworpen.
In verband met de kwaliteitsbeheersing van het water
in de havenbekkens is een spuikanaal naar de Westerschelde ontworpen, Uitgaande van de veronderstelling
dat in het industrieterrein een aantal binnenvaarthavens zullen worden aangelegd is de globale terreinindeling als volgt;
- -oppervlakte -

-
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~ oppervlakte voor havens en centraal
kanaal

700 ha

- oppervlakte voor wegen;
1eidingstraten

700 ha

spoorwegen,

- oppervlakte voor niet-milieubedreigende Industrie

2.400 ha

- oppervlakte voor milieu-bedreigende
Indus trie

1 . 200 ha
5.000 ha

- oppervlakte voor beplantingen (groen1 . 500 ha
z6nes)
6.500 ha

Totaal bruto
waarvan oppervlakte uit te
geven bedrijfsterreinen

3.600 ha

De indeling van het haventerrein aan de
Westerschelde is als volgt;
- oppervlakte voor haventerrein

500 ha

- oppervlakte voor wegen,
leidingstraten

100 ha

spoorwegen,

Totaal bruto

600 ha

waarvan oppervlakte uit te
geven bedrijfsterreinen langs
de Westerschelde

500 ha

Totale oppervlakte uit te geven
bedrijfsterreinen

Uit de grondbalans voor plan 1971
gewerkt in bijlage

6,

B,

welke nader is uit-

blijkt, dat de ophogingen slechts

voor 1/5 deel kunnen worden gemaakt met uitkomende grondj
het tekort op deze grondbalans kan aan de Oosterschelde
worden ontleend.

- 9.4.

-

9<,4. Technische beschri^vinf-; van plan 1971 0° - Een Industrieterrein uitsluitend bereikbaar voor binnenschepen en voor
wat de zeescheepvaart betreft slechts voor kleine zeeschepen via bet te verruimen Kanaal door Zuid-Beveland
en via de Volkeraksluizen, waarbij overigens de aanvoer
van grondstoffen voor een belangrijk deed steunt op de
mogelijkheden die er zijn door de digging tno.v. de geprojecteerde deidingstraato
Het pdan dat in hoofddijnen is weergegeven op bijdage 8
(tek. nr 71.10598)? is qua situering en oppervdakte
vrijwed identiek met het in de Oosterschedde gedegen deed
van pdan 1971 B.
k

Vooreen nadere beschrijving van pdan 1971 C wordt dan ook
verwezen naar de beschrijving van pdan 1971 B vermedd
onder 9«3.b.
De gdobade terreinindeding is ads vodgts
- oppervdakte voorhavens en centraad kanaad

700 ha

- oppervdakte voor wegen,
straten

700 ha

spoorwegen en deiding-

- oppervdakte voor niet-midieubedreigende
industrie

2,400 ha

- oppervdakte voor midieu-bedreigende industrie 1,200 ha
5-000 ha
- oppervdakte voor bepdantingen (groen-zones)

1,500 ha

Totaad bruto

6,500 ha

waarvan oppervdakte uit te
geven bedrijfsterrein

3.600 ha

Uit de grondbalans voor pdan 1971
gewerkt in bijdage 6,

bdijkt,

0, wedke nader is uit-

dat de ophogingen sdechts

voor 1/10 deed kunnen worden gemaakt met uitkomende grond
het tekort op deze grondbadans kan aan de Oosterschedde
worden ontdeend.
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10. Faserinp: van de plannen 1971 A, 1971 B en 1971 0.
0m een indruk te krijgen van de aanloopkosten is voor de
drie plannen een eerste fase ontworpen waarbij ongeveer
een kwart van het Industrieterrein wordt aangelegd.
De eerste fasen zijn eveneens weergegeven op de Dijlagen 4, 7 en 8 resp. tekeningen nrs 71-10596? 71-10597
en 71-10598.
IO I
0

0

Fasering plan 1971 A.
De eerste fase van plan 1971 A omvat minimaal de
volgende werken;
- het zeevaartkanaal bij Waarde, met zeevaartsluis en
tunnels ten behoeve van rijksweg 58 en spoorlijn
Roosendaal-Vlissingen;
- een gedeelte van het Industrieterrein in de Oosterschelde? ter grootte van + 2300 ha, waarvan uit te
geven + 1100 ha;
- een toegangsgeul voor binnenvaartschepen in de Oosterschelde zonder doorvaartmogelijkheid naar het zeevaartkanaal ;
- ontsluitingswegen en spoorwegen.

10.2, Fasering van plan 1971 B.
De eerste fase van plan 1971 B omvat minimaal;
- een eerste aanzet van een haven met aanliggend terrein
langs de Westerschelde;
- toegangsgeulen in de Oosterschelde ten behoeve van de
scheepvaart;
- een gedeelte van het Industrieterrein ter grootte van
+ 2700 ha bruto, waarvan uit te geven + 1350 ha;
- weg- en spoorwegverbinding alsmede pijpleidingen
tussen het havengebied aan de Westerschelde en het
Industrie terrein in de Oosterschelde.;
- ontsluitingswegen en spoorwegen.

- 10.3.
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Paserinp; van plan 1971 0.
De eerste fase van plan 1971 C omvat minimaali
- toegangsgeulen in de Oosterscheicle ten behoeve van
de scheepvaart;
- een gedeelte van bet industrieterrein ter grootte
van + 2700 ha brute, waarvan uit te geven + 1350 ha;
- ontsluitingswegen en spoorwegen.

42.
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Kostenramingen,
In bijlage 9 is een gespecificeerde raining van de aanlegkosten van de plannen gegeven.
De totale kosten bedragen voor de
eindtoestand

eerste fase

plan 1971 A

f 1,700 miljoen + pom.

f 850 miljoen + p.m=

plan 1971

B

f 1,500 miljoen + p.m.

f 520 miljoen + p.m.

plan 1971

0

f 1.250 miljoen + p.m.

f 340.miljoen + p.m<

De kostenramingen dragen een globaal karakter en zijn gebaseerd op bet prijsniveau van maart 1971.

Om een inzicht te krijgen in de benodigde financiering
is een globale exploitatieberekening opgezet (zie bijlage 10).
Rekening houdend met de renteverliezen (00k de bouwrente)
en de exploitatie- en onderhoudskosten, resulteert deze
berekening in een kostenverhoging t.o.v. de directe investeringen voor de drie plannen A,
+ 50, + 30 en + 20

^0

B en C met resp.

(dit uiteraard bij de in de be-

rekening veronderstelde annnamen).
De aldus verkregen terreinprijzen zijn uitdrukkelijk
bedoeld als een vergelijkingsbasis en kunnen niet als
aanbiedingsprijs gelden,

daai bij de vaststelling hiervan

rekening gehouden moet worden met de tijdsperiode tussen
de raming (1971) en de aanvang van bet work,

de periods

waarin men verwacbt da.t bet terrein zal worden uitgegeven en een beleidsbeslissing in hoeverre nu meegenomen
exploitatie- en onderboudskosten moeten worden doorberekend in de terreinprijs.

N.B, De kostenramingen zijn exclusief de omzetbelasting.

-
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12. Samenvattin^ en overwegin^eru
12.1. Nieuwe inzichten en nieuwe ontwikkelingen, o.m. in de
vervoerstechnieken, alsmede de nadruk die de laatste
jaren wordt gelegd op de eisen die nit een oogpunt
van het milieu aan industriegebieden gesteld moeten
worden, hebben ertoe geleid het in 1964 door de werkgroep "Ontwikkeling Westerschelde” gelanceerde plan
voor de vestiging van een zeehavenindustrieterrein
in het oostelijke bekken van de Oosterschelde, aan een
nadere beschouwing te onderwerpen.
12.2. De door de daartoe ingestelde interprovinciale werkgroep ?7Reimerswaalplan" verrichte studies betreffende
de technischej nautische en waterstaatkundige aspecten van het gelijknamige plan hebben uitgewezen
dat in het onder 12.1, bedoelde gebied de voorwaarden
aanwezig zijn voor de vestiging van een zeehavenindustriegebied van grote omvang (bruto 6500 ha).
12.3° Uit een oogpunt van het milieu is als minimale afstand
tussen de grens van het Industriegebied en bestaande
of ontworpen woongebieden 3 km aangehouden, Voor het
middengedeelte van het Industriegebied, het gebied
waar milieubedreigende industrie'en toegelaten kunnen
worden, is voor deze afstand tenminste 4 km aangehouden, indien zich tussen industriegebied en woongebied land bevindt, en 5 km indien daartussen water
aanwezig is.
Waar het zuiden bleek het niet mogelijk aan deze aanvaardbaar geachte afstanden te voldoen zonder ofwel
maatregelen te nemen voor de dorpen Rilland en
Krabbendijke ofwel het geprojecteerde industriegebied in ernstige mate in zijn omvang aan te tasten.
12,4° De werkgroep is van mening, dat door het stellen van
stringente eisen, waarbij de vooruitgang van de
technologic mede in aanmerking wordt genomen, het
- mogelijk -
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mogelijk is zowel de lozing van afvalwater als de
emissie van verontreinigde lucht dusdanig te regelenj
dat zulks op toelaatbare wijze kan plaatsvinden
12.5. De werkgroep is tot een gewijzigde opzet van het plan
gekonienj nader uitgewerkt in een drietal varianten, de
plannen 1971 A, 1971 B en 1971 Co
12.6. Deze drie plannen zijn qua vormgeving en bruto oppervlakte van het in de Oosterschelde ontworpen industrieterrein vrijwel gelijk; de natte infrastructuur van de
plannen verschilt evenwel pricipieel.
12.7. Plan 1971 A voorziet in de aanleg van een zeescheepvaartkanaal door Zuid-Beveland nabij Waarde, waardoor het
industriegebied vanuit de Westerschelde bereikbaar is
voor zeeschepen tot 60.000 ton deadweight en voor binnenvaar t (duwvaart).
12.8. Plan 1971 B voorziet in de aanleg van een overslaghaven
voor grote zeeschepen langs de zuidelijke oever van
Zuid-Beveland aan het Schaar van Waarde. Daarnaast is
het industriegebied vanuit de Westerschelde voor kleine
zeeschepen en voor duwvaart bereikbaar via het te verruimen Kanaal door Zuid-Beveland.
12.9. Bij plan 1971 0 is het industriegebied, evenals zulks
bij plan 1971 B het geval is. vanuit de Westerschelde
bereikbaar voor kleine zeeschepen en voor duwvaart; het
voorziet niet in een ontsluiting voor grote zeeschepen.
De aanvoer van grondstoffen steunt voor een belangrijk
deel op de mogelijkheden, die er zijn door de digging
t.o.v. de geprojecteerde 1eidingstraat.
12.10.

Bij alle planne
Volkeraksluizen bereikbaar voor duwvaart en kleine
zeeschepen en vanuit de Schelde-Rijnverbinding voor
duwvaart.
12.

11.

- 45c 12*'ll.

Het industriegebied is vanaf het land voor wegverkeer
te ontsluiten via de rijksweg 58 en de rijksweg Korteven-Goes-Middelburg,

terwijl een spoorwegaansluiting

af kan takken van de spoorlijn Roosendaal-Vlissingen.
Voor transport per pijpleiding kan gebruik gemaakt
worden van de ontworpen,
grenzende,

aan het industriegebied

leidingstraat Bergen op Zoom - Vlissingen-

Oost.
12.12. De voorziening van electrische energie,

aardgas en

drinkwater zal naar verwachting geen grote problemen
opleveren.
Het gebruik van water van de Oosterschelde voor kcelen procesdoeleinden is in principe mogelijk.
12.13»

Bij plan 1971

A wordt het langs de Westerschelde ge-

legen schorgebied bij Waarde,
gebied,

een belangrijk natuur-

door zijn botanische en ornithologische waarde*

aangetast door het zeescheepvaartkemaal met voorhaven.
Bij plan 1971

B gaat dit schorgebied geheel verloren.

Wat betreft het gebied in de Oosterschelde,

dat door

het Reimerswaalproject in beslag zal worden genomen,
kan worden gesteld,

dat de omstandigheden zich na de

afsluiting van de Oosterschelde

geheel zullen

wijzigen en dat de gevolgen daarvan thans nog niet
kunnen worden overzien.
12c14.

Het aantal arbeidsplaatsen per ha zal bij de planner
1971

A en 1971

B lager zijn dan bij plan 1971

0,

daar

bij dit laatste plan massaal zeetransport uitgesloten
is,

waardoor minder basisindustrie en meer arbeids-

intensieve Industrie verwacht wordt.
Indien wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van
12 resp.

15 arbeidsplaatsen per ha varieert het aan-

tal arbeidsplaatsen op basis van de oppervlakte uit
te geven bedrijfs terrain truss en 38.000 en 54.000.

1 2„

15.

12,15° In samenhang met de oceupatie van het Industrieterrein
zal een omvangrijk woningbouwprogramma gerealiseerd
moeten worden.
12,16. Een vergelijking van de real!seringskosten en van
terreinoppervlakte van de plannen geeft het volgende
beeld.

vergelijking realiseringskosten (prijspeil
medio 1971)
eerste fase

eind fase

plan 1971 B

f
f

520 milj.

f
f

plan. 1971 C

/ 350 milj.

f

plan 1971 A

900 milj.

terrein-oppervlakte
industriegebied in
de Oosterschelde
bruto

uit te
geven

1700 nilj, 6500 ha

1250 milj. 6500 ha

3200 ha

1500 milj. 6500 han% 3600 han\
600 hau;
500 hau;
3600 ha

^overslaghaven aan Westerschelde.
12,17° De bestemming zeehavenindustrieterrein maakt een kostbare ontsluiting voor de zeescheepvaart (tot 60,000 ton
dw) nodig,

zoals nader uitgewerkt in plan 1971 A. Reeds

in de eerste fase van dit plan moet deze ontsluiting,
welke voorziet in een doorsnijding van. de hals van
Zuid-Beveland waartegen grote planologische bezwaren
bestaan, in vrijwel voile omvang
De kosten van de eerste fase,
terrein van ca.
uitgegeven,

worden aangelegd.

omvattende een

2300 ha, waarvan ca»

bruto

1100 ha kan worden

zijn daardoor zeer hoog en worden,

blijkens

het hiervoor onder 12,16 opgenomen overzicht geraamd op
rond

f

900 miljoen. Door de geleidelijke uitgifte van

de totale oppervlakte aan terreinen - gedacht moet
worden aan een spreiding over twee of meer decennia ~
wordt de last van de hoge kosten van de ontsluiting

voor

voor zeevaart in de eerste fase als gevolg van rente,
afschrijving en exploitatie verhocgd tot een veelvoud.
Deze last zal vrijwel geheel in de terreinprijs verdisconteerd moeten worden, aangezien de omvang van het
tonnage aan goederen uit zeehaven-industrieterreinen
verhoudingsgewijs klein is in vergelijking met die in
overslaghavens en het bedrag aan zeehavengeld overeenkomstig gering.
12.18. Gezocht is naar een variantplan waarbij het bezwaar van
de relatief hoge last door de infrastructuur voor de
zeescheepvaart minder weegt en dat minder planologische
bezwaren heeft. In het plan 1971 B zijn vooral de kosten
voor de eerste fase belangrijk lager dan in plan 1971 A.
Daartegenover staat dat de mogelijkheden voor de zeehavenindustrie'll bij plan 1971 B minder gevariberd zijn dan
bij plan 1971 A.
Planologisch heeft plan 1971 B, zij het in mindere mate,
ook het bezwaar van een ingrijpende doorsnijding van de
hals van Zuid-Beveland door een brede band infrastructuur
aan wegen, sporen en leidingstraten.
Een bijkomend bezwaar is het situeren van omvangrijke
industriele installaties aan twee zijden van de hals van
Zuid-Beveland.
Voorts neerat plan 1971 B aanmerkelijk meer grond van
Zuid-Beveland in beslag dan plan 1971 A.
12.19” Be derde variant, uitgewerkt in plan 1971 C heeft
tegenover de aanmerkelijk lagere aanlegkosten het
duidelijke bezwaar dat de ontsluiting van het gebied
in hoofdzaak met pijpleidingen geschiedt, waardoor de
mogelijkheden die de Westerschelde biedt aan grote zeeschepen niet worden benut, als gevolg waarvan de aard van
de Industrie’en die zich op het industrieterrein zullen
willen vestigen, af zal wijken van die in andere zeehavenindus triegebieden.

Big realisering van plan 1971 C zal het aantal arbeids™
plaatsen vermoedeligk groter zign. De planologische
consequenties daarvan zullen afzonderligk nader moeten
warden bezien, zowel tca-v* de woongebieden als t,a0Vo
de grootte van het industrieterrein,,
Aanpassing van de omvang van het Industrieterrein is,
afgezien van de hoge investoringen, verband houdend met
de ontsluiting voor zeescheepvaart c.q, met de aanleg van
een overslaghaven c.a. big plan 1971 C wel en big de
plannen 1971A en 1971 B nauweligks aanvaardbaar.

's~Hertogenbosch, februari 1972,
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