Aan het college van B&W van Borsele
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Nisse, 23 feb 2016
Betreft: reactie op NDR pilot Omgevingsplan Borsele 2017

Geacht college,
De BZZB neemt mede namens de ZMf deel in de klankbordgroep van de pilot voor het
nieuwe Omgevingsplan Borsele 2017. Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau in dat kader.
Al eerder in het proces van de pilot hebben wij onze zorg kenbaar gemaakt. Wij lezen
veelbelovende termen over de ambitie van de pilot, maar zien die nog niet vertaald in de
uitwerking naar concrete doelstellingen en maatregelen.
In de NDR doet zich het onderscheid tussen fraaie voornemens en concreet handelen ook
voor. Geschreven wordt dat er ‘kansen zijn om beleid en regelgeving meer te richten op
beleidsdoelen dan op een normatieve vertaling daarvan.’ …En dat ‘flexibiliteit wordt
bereikt door het behalen van de achterliggende beleidsdoelen te borgen in plaats van die
uit te werken in concrete normen en maatregelen.’ Wij vragen ons af wat daarmee wordt
bedoeld; het zijn wollige zinnen. Wij verzoeken u het taalgebruik meer toegankelijk te
maken voor gewone mensen. Juist omdat het Omgevingsplan geen geldigheidstermijn
(uiterste houdbaarheidsdatum) kent en een eenmaal vastgesteld Omgevingsplan blijft
gelden en op onderdelen steeds kan worden herzien, is het van groot belang uw burgers bij
de totstandkoming ervan te betrekken door het gebruik van begrijpelijke heldere taal.
Wij begrijpen dat in het planMER de concrete beschrijving van de relevante milieueffecten
zal worden gegeven. Het is goed om te lezen dat het doel (mede) is om de bijzondere
kwaliteit van het buitengebied van Borsele te behouden en versterken. En dat de kwaliteit
van de leefomgeving hoog in het gemeentelijk vaandel staat en dat dat zo blijft.
‘ De ruimtelijke kwaliteit staat daarin centraal; versterkt en ondersteund door andere
omgevingskwaliteiten, zoals de rust en de ruimte en de milieukwaliteit. ‘ Wij zien dan
ook reikhalzend uit naar het antwoord op de door de notitie gestelde vraag: ‘ op welke
wijze kunnen nieuwe initiatieven een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en
omgevingskwaliteit? Het planMER geeft een overzicht van de verschillende mogelijke
maatregelen. In het Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2017 vindt een afweging plaats
en wordt gemotiveerd. ‘ Wij vragen dan ook uw aandacht en zorg voor de ontwikkeling van
een zorgvuldige toets van relevante aspecten om nieuwe ontwikkelingen te beoordelen.

Naar ons idee kan niet volstaan worden met kwalitatieve toetsen. Ook een kwalitatief
oordeel moet gebaseerd zijn op kwantitatieve gegevens. Iedereen weet wat de
beoordeling goed betekent (een 8) en wat een onvoldoende is (een 4), maar niet waarom.
Zonde nuchtere en zakelijke gegevens heeft een kwalitatief oordeel geen enkele grond en
is zinloos. Wij bevelen u dan ook aan in de milieuthema’s Ecologie (geheel), Landschap,
Cultuurhistorie en Archeologie en het thema Woon- en leefklimaat onderdeel geluidhinder
en externe veiligheid een kwantitatieve werkwijze te volgen. Dan kan op grond van
concrete en controleerbare gegevens de beoordeling worden gebaseerd. Met die werkwijze
kan ook worden voorzien in de randvoorwaarden, die in een specifieke situatie, voor een
specifieke locatie getoetst worden. In dat kader wordt ook getoetst aan de specifieke
locatiekenmerken. Pas als je de juiste specifieke, locatie gebonden maten weet, kan
werkelijk maatwerk worden geleverd.
Verder geven wij er de voorkeur aan om het maximale ontwikkelingsscenario open en
duidelijk te beschrijven. Op voorhand daaraan beperkingen opleggen door het zogenaamde
realistische scenario is strijdig met de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, die ook aan de
pilot Omgevingsplan ten grondslag ligt.
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