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1 Inleiding
Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens
van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding
tussen Nederland, België en Frankrijk. Het project bevindt zich tot en
met 2015 in de planuitwerkingsfase. Na het politieke besluit en de
aanleg, kan in 2021 het eerste schip door de Nieuwe Sluis varen.
Als gevolg van de komst van de Nieuwe Sluis Terneuzen moet een
aantal functies die binnen de projectgrenzen gevestigd zijn
verplaatsen. Het gaat daarbij om percelen aan de Zeevaartweg,
Buitenhoofd, Buitenhaven en Schependijk. Ook een aantal ligplaatsen
voor bedrijfsmatige en maritieme doeleinden moeten worden
verplaatst.
In deze notitie wordt ingegaan op de gevolgen van de werkzaamheden
voor de bedrijven aan en de bewoners van de Schependijk, de
verplaatsing van de bedrijven en bewoners en de daaraan ten
grondslag gelegde belangenafweging. Voor een beschrijving en
onderbouwing van de op de Schependijk uit te voeren werkzaamheden
en toekomstige functies wordt verwezen naar (de toelichting bij) het
Tracébesluit.
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2 Belangenafweging bedrijven
Om de werkzaamheden en functies als omschreven in paragraaf 3.4
van het Tracébesluit mogelijk te maken, moeten (delen) van percelen
die in particulier eigendom zijn worden verworven. Om een goede
belangenafweging te kunnen maken tussen de belangen van de
eigenaren en het belang van de werkzaamheden en functies, is
inzichtelijk gemaakt op welke wijze de betreffende bedrijven worden
geraakt in hun bedrijfsvoering, vanuit welk belang aankoop
noodzakelijk is, op welke wijze de bedrijven hinder onder vinden van
de bouwwerkzaamheden en in hoeverre de bedrijven kunnen worden
verplaatst. Voor zover wordt verwezen naar onderzoeksrapporten
aangaande trillingen en geluidbelasting zijn deze rapporten te
raadplegen op www.nieuwesluisterneuzen.eu onder downloads & links.
Daarin zijn de volgende percelen van zuid naar noord betrokken:
1. K476 en K1339: eigendom Zeeland Seaports, erfpachter
Terneuzen Marine Service B.V.;
2. K1630: particulier eigendom, Creba Marine;
3. K1629: particulier eigendom, praktijk “de Witte Vlinder”;
4. K3197: eigendom Zeeland Seaports, erfpachter Jongeneel
5. K608: eigendom Schependijk 31 B.V. (Muller Maritime
Holding);
6. K607 en K1338: eigendom Zeeland Seaports, erfpachter
Schependijk 31 B.V. (Muller Maritime Holding);
7. K3196: eigendom Zeeland Seaports, huurder MultraShip;
8. K651: eigendom Oliehandel P. de Lege en Zn. B.V.;
9. K652: eigendom Schependijk B.V., erfpachter Oliehandel P. de
Lege en Zn. B.V.;
10. K1755: eigendom Schependijk B.V.;
11. K1744 en K1754: eigendom Continental B.V. (Navimar);
12. K394 en K649: eigendom Zeeland Seaports, erfpachter TMS
Terneuzen B.V.;
13. K601: eigendom Zeeland Seaports, erfpachter
Beheermaatschappij Van der Werff B.V.;
14. K603 en K605: eigendom Beheermaatschappij Van der Werff
B.V.;
15. K604: particulier eigendom;
16. K602: particulier eigendom;
17. K644: particulier eigendom;
18. K666: particulier eigendom;
19. K759: particulier eigendom.
20. K760: eigendom RVB, gebruikers Stoffijn, Jongeneel,
Schependijk 31 B.V., TMS Terneuzen B.V., particulier.
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2.1 Terneuzen Marine Service B.V. (K476 en K1339)
Beschrijving activiteiten
Terneuzen Marine Service B.V. is gevestigd op de zuidpunt van de
Schependijk. De Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij heeft de werf
op die locatie opgericht. Na het faillissement eind jaren ‘70 werd de
werf voortgezet door Swets B.V. Na het faillissement van Swets B.V.
eind jaren ’80 is de scheepswerf overgenomen door Terneuzen Marine
Service B.V.
Onder de naam Terneuzen Marine Service B.V. vallen twee bedrijven:
1. Marine Service Shipping voert scheepsreparaties uit. Het bedrijf
is hiertoe uitgerust met twee dokken: een droog, gegraven dok
en een drijvend dok in zijkanaal A. Het droge dok is gegraven
op de uiterste zuidpunt en vormt de kern van de bedrijfsvoering
voor scheepsreparatie;
2. Terneuzen Marine Service is een industrieservice voor
detachering, nieuwbouw en onderhoudswerken.

Effect
van
reconstructie
Schependijk
op
de
bedrijfsactiviteiten
De zuidelijke helft van de Schependijk wordt grotendeels afgegraven.
De huidige bebouwing en het droge dok vervallen hierdoor volledig. Na
de afgraving wordt een kade en weg aangelegd. Het resterende deel
van de percelen is benodigd voor het opslag- en onderhoudsterrein van
de sluisbeheerder. Het bedrijf kan de huidige bedrijfsactiviteiten
daarom niet op de percelen voortzetten.
Effect van de werkzaamheden op de bedrijfsactiviteiten
Niet van toepassing doordat het bedrijf reeds verplaatst moet worden.
Vervangende locatie
In verband met de aanleg van de Nieuwe Sluis en het verkrijgen van
de daarvoor benodigde gronden hebben gesprekken plaatsgevonden
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met het bedrijf. Het bedrijf wil zelf haar activiteiten volledig beëindigen
reden waarom vooralsnog niet wordt gezocht naar een vervangende
locatie.

2.2 Creba Marine (K1630)
Beschrijving activiteiten
Het eigendom is gesitueerd naast Terneuzen Marine Service. In de
bedrijfswoning annex kantoor is het bedrijf Creba Marine gevestigd.
Het bedrijf heeft als hoofdactiviteit onderhoud aan en verbouwing van
plezierjachten.
De eigenaar woont op de locatie aan de Schependijk. De
bedrijfsactiviteiten op het adres Schependijk 35 liggen (nagenoeg) stil.
De eigenaar werkt momenteel voor Tanido Marine Surveyors.
De eigenaar heeft een deel van zijn perceel om niet in gebruik gegeven
aan Handelsonderneming Stoffijn, die daar handelt in gebruikte
trailers.

Effect
van
reconstructie
Schependijk
op
de
bedrijfsactiviteiten
De zuidelijke helft van de Schependijk wordt deels afgegraven,
waaronder nagenoeg het gehele onderhavige perceel. Het resterende
deel is benodigd voor de realisatie van de weg en kade en het opslagen onderhoudsterrein. Het is derhalve niet mogelijk om de woning en
bedrijfsactiviteiten te handhaven op de huidige locatie.
Effect van de werkzaamheden op de bedrijfsactiviteiten
Niet van toepassing doordat het perceel reeds volledig is benodigd.
Vervangende locatie
De eigenaar heeft aangegeven zelf zorg te dragen voor vervangende
huisvesting, die ook in ruime mate voorhanden is, bijvoorbeeld op de
andere locaties in Terneuzen die hij in eigendom heeft.
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2.3 Handelsonderneming Stoffijn (K760

gedeeltelijk)

Beschrijving activiteiten
Handelsonderneming Stoffijn handelt in gebruikte trailers. Er staan
trailers geparkeerd aan de westzijde van de loods van Jongeneel
Terneuzen op een strook grond die wordt gehuurd via het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB).
De daar geplaatste trailers zijn grotendeels eigendom van de firma
Netten gevestigd op het bedrijventerrein Koegorspolder, waar
Handelsonderneming Stoffijn mee samenwerkt. De Handelsonderneming Stoffijn gebruikt daarnaast – om niet – een stuk grond
van de eigenaar van Creba Marine. De aldaar gesitueerde loods wordt
gebruikt voor werkzaamheden aan trailers.

Effect
van
reconstructie
Schependijk
op
de
bedrijfsactiviteiten
De zuidelijke helft van de Schependijk wordt deels afgegraven, waar
onder nagenoeg alle delen die Handelsonderneming Stoffijn gebruikt.
De overige delen zijn benodigd voor de realisatie van de kade en weg
en het opslag- en onderhoudsterrein. Het is derhalve niet mogelijk om
de bedrijfsactiviteiten te handhaven op de huidige locatie.
Effect van de werkzaamheden op de bedrijfsactiviteiten
Niet van toepassing doordat het bedrijf reeds verplaatst moet worden.
Vervangende locatie
In verband met de aanleg van de Nieuwe Sluis en het verkrijgen van
de daarvoor benodigde gronden hebben gesprekken plaatsgevonden
met Handelsonderneming Stoffijn. Het bedrijf heeft aangegeven dat de
trailers terug kunnen naar de firma Netten. Daarnaast wil het bedrijf
een klein huurperceel van circa 400 m2 om het bedrijf voort te zetten.
Een huurperceel van de gemeente Terneuzen – Energiestraat – is
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aangeboden. Voorts zijn voldoende andere locaties beschikbaar in de
omgeving.

2.4 Praktijk “de Witte Vlinder” (K1629)
Beschrijving activiteiten
Op de locatie was voorheen een kraanbedrijf gevestigd.. De
eigenaresse van de praktijk “de Witte Vlinder” heeft het bedrijfspand
uit het faillissement overgenomen en als woonhuis in gebruik
genomen. Daarnaast heeft ze in het pand een praktijk voor
alternatieve geneeswijzen “De Witte Vlinder”.

Effect
van
reconstructie
Schependijk
op
de
bedrijfsactiviteiten
De zuidelijke helft van de Schependijk wordt deels afgegraven, waar
onder het grootste deel van dit perceel. Het restant is benodigd voor
de kade en weg en het opslag- en onderhoudsterrein. Het is derhalve
niet mogelijk om de woning en bedrijfsactiviteiten te handhaven op de
huidige locatie.
Effect van de werkzaamheden op de bedrijfsactiviteiten
Niet van toepassing doordat het bedrijf reeds verplaatst moet worden.
Vervangende locatie
Met de eigenaresse van praktijk “de Witte Vlinder” is inmiddels
overeenstemming bereikt. Zij heeft een vervangende woning gekocht
in Sluiskil alwaar zij ook haar praktijk kan voortzetten.

2.5 Jongeneel Terneuzen (K3197)
Beschrijving activiteiten
In een voormalig paviljoen van de Wereldexpo 58 in Brussel is
Jongeneel Terneuzen gevestigd. Het paviljoen werd na de Expo
verkocht aan de Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij. In de jaren
zeventig werd het overgenomen door houthandel Jongeneel. Zij hebben
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het paviljoen verbouwd, maar de staalconstructie is nog in originele
staat.
Jongeneel Terneuzen is onderdeel van Koninklijke Jongeneel met 44
vestigingen in Nederland. Van origine een houthandel, levert Jongeneel
nu ook bouwmaterialen aan aannemers, kleine zelfstandigen en
particulieren. Hoewel in het verleden hout over het water werd
aangevoerd is de locatie aan het water tegenwoordig geen onderdeel
meer van de bedrijfsvoering.

Effect
van
reconstructie
Schependijk
op
de
bedrijfsactiviteiten
Het perceel van Jongeneel en de bedrijfsopstal zal grotendeels worden
afgegraven. Op het resterende perceel is reconstructie niet mogelijk,
(mede) omdat het restant is benodigd voor de aanleg van de weg,
kade en het opslag- en onderhoudsterrein. Het is daarom niet mogelijk
de bedrijfsvoering op het betreffende perceel voor te zetten.
Effect van de werkzaamheden op de bedrijfsactiviteiten
Niet van toepassing doordat het bedrijf reeds verplaatst moet worden.
Vervangende locatie
Met het oog op de huidige locatie en rekening houdend met de geuite
wensen van Jongeneel, is herhuisvesting van Jongeneel in Terneuzen
mogelijk op Handelspoort-Zuid en in de Koegorspolder. Op beide
bedrijventerreinen is een ruime keuze aan beschikbare kavels. Gezien
de verwachte milieucategorie voor het bedrijf levert dit
bestemmingsplanmatig ook geen problemen op.

2.6 Muller Maritime Holding (K607, K608, K1338 en
K3196)
Beschrijving activiteiten
Muller Maritime Holding is een maritieme dienstverlener
gespecialiseerd in sleepdiensten, berging en dienstverlening. De
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diensten worden geleverd op en rondom het sluizencomplex van
Terneuzen. Multraship is de tak van het bedrijf die sleepdiensten en
bergingswerkzaamheden uitvoert. Op de Schependijk is een onderdeel
van Multraship gevestigd, te weten de technische dienst. Het perceel K
608 is de eigendom van het bedrijf. Zeeland Seaports heeft de
percelen K 607 en 1338 in erfpacht gegeven aan Muller Maritime
Holding. Het perceel K 3196 is gehuurd van Zeeland Seaports.
Op deze locatie wordt het sleeptuig onderhouden en gerepareerd en
worden reparaties verricht aan de sleepboten. De 165 meter kade
vormt de spil van de bedrijfsactiviteiten, samen met de
opslagmogelijkheden.

Effect
van
reconstructie
Schependijk
op
de
bedrijfsactiviteiten
Vanwege de realisatie van de overnachtingsplaatsen met bijbehorende
wegstructuur aan de oostzijde van de Schependijk kan Multraship de
kade – de spil van de bedrijfsactiviteiten – niet langer gebruiken en
kunnen de sleepboten en vletten niet meer afmeren. Voorts is het
perceel deels benodigd voor de afgraving van de Schependijk en de
aanleg van de wegenstructuur en kade aan de westzijde. Het
overblijvende deel is benodigd voor het opslag- en onderhoudsterrein.
Al met al is het daarom niet mogelijk de bedrijfsvoering op het
betreffende perceel voor te zetten.
Effect van de werkzaamheden op de bedrijfsactiviteiten
Niet van toepassing doordat het bedrijf reeds verplaatst moet worden.
Vervangende locatie
Voor een deel van haar activiteiten is Multraship aan te merken als een
locatiegebonden Nautische dienstverlener. Deze activiteiten kunnen
terugkeren op het sluizencomplex. Daarvoor is een vervangende locatie
gevonden aan de kanaalzijde, ten zuiden van de Westsluis. Hier was
reeds een steiger voor het bedrijf voorzien. Door een andere indeling
van de locatie wordt ook kaderuimte gecreëerd en de mogelijkheid om

Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie Terneuzen

Pagina 12 van 26

de benodigde bedrijfsopstallen te realiseren op die locatie. De locatie is
besproken met Multraship en de verwachting is dat hierover op korte
termijn overeenstemming kan worden bereikt.

2.7 Oliehandel P. de Lege en Zn. B.V. (K651, K652 en
K1755)
Beschrijving activiteiten
Oliehandel P. de Lege en Zn. B.V. levert brandstof aan de binnenvaart
en kleine coasters. Zij heeft daarvoor een viertal bevoorradingsschepen
in de vaart. De bedrijfsvoering is geconcentreerd rondom de twee
kades (K652 en K1755) aan de oostzijde van de Schependijk en een
naastgelegen perceel (K651). Op dit perceel staat een kleine loods
inclusief kantoorruimte. De rest is grasveld. De loods wordt gebruikt,
maar de rest van het perceel wordt niet gebruikt, mede omdat
vanwege zware bodemvervuiling bebouwing niet is toegestaan. De
kades zijn de spil van het bedrijf en cruciaal voor de bedrijfsvoering.

Effect
van
reconstructie
Schependijk
op
de
bedrijfsactiviteiten
Voor de afgraving van het zuidelijke deel van de Schependijk en de
(re)constructie van de infrastructuur en kade aan de westzijde en aan
de oostzijde is een deel van de percelen benodigd en moet de opstal
worden gesloopt. Het resterende deel is benodigd voor het opslag- en
onderhoudsterrein. Daarnaast kan het bedrijf in de nieuwe situatie de
kade aan de oostzijde niet meer gebruiken, zodat de
bevoorradingsschepen niet meer kunnen afmeren. Al met al is
voortzetting van de bedrijfsvoering niet mogelijk.
Effect van de werkzaamheden op de bedrijfsactiviteiten
Niet van toepassing doordat het bedrijf reeds verplaatst moet worden.
Vervangende locatie
Oliehandel P. de Lege en Zn. B.V. heeft aangegeven bij voorkeur op de
Schependijk te blijven. Dit is vanwege de realisatie van de nieuwe
wegstructuur en de overnachtingsplaatsen niet mogelijk op de huidige
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locatie. Wel zijn in de omgeving voldoende passende andere locaties
beschikbaar. Zo kan het bedrijf terecht op het Kanaaleiland in Sluiskil.
Daar zijn per direct twee percelen beschikbaar die beschikken over een
kade. Desgewenst kan het perceel worden gehuurd of gekocht.

2.8 Navimar B.V. (K1744 en K1754)
Beschrijving activiteiten
Navimar B.V. is gespecialiseerd in scheepsbenodigdheden en het
leveren, installeren en repareren van maritieme communicatie- en
navigatiesystemen. Op deze locatie is een winkel in scheepsbenodigdheden met opslag en werkplaats. Voor het installeren van de
communicatie- en navigatiesystemen meren schepen af aan de
openbare kade voor het bedrijf.
Navimar B.V. geeft aan dat het voor de bedrijfsvoering belangrijk is dat
er binnenvaartschepen vlakbij kunnen afmeren omdat de winkel
voornamelijk bezocht wordt door passanten. Zij hebben geen eigen
kade-ruimte. Vanwege de groei van het bedrijf hebben zij twee jaar
geleden een omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen voor
uitbreiding van het bedrijf. Deze uitbreiding is nog niet gerealiseerd.
Het bedrijf stelt dat in de werkplaats apparatuur wordt geijkt en wordt
gewerkt aan gevoelige apparatuur. Trillingen belemmeren de bedrijfsvoering en, zo wordt aangegeven, zijn niet aanvaardbaar.

Effect
van
reconstructie
Schependijk
op
de
bedrijfsactiviteiten
Door afgraving van het zuidelijke deel van de Schependijk en de
(re)constructie van de infrastructuur en kade aan de westzijde en aan
de oostzijde raakt Navimar B.V. een deel van zijn perceel kwijt en
wordt de opstal geraakt. Het resterende deel van het perceel is
benodigd voor het opslag- en onderhoudsterrein. Al met al is
voortzetting van de bedrijfsvoering niet mogelijk.
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Effect van de werkzaamheden op de bedrijfsactiviteiten
Los van het feit dat de percelen permanent benodigd zijn voor de
realisatie van het Tracébesluit, kan de bedrijfsvoering van Navimar
B.V. vooral door de realisatie van de Nieuwe Sluis en de kade aan de
westzijde van de Schependijk niet ter plaatse worden voortgezet. Dit
blijkt uit de trillingsanalyses die Fugro heeft uitgevoerd (rapport 70130226-003.R02V03 d.d. 9 oktober 2015).
1. Storing/uitval trillingsgevoelige apparatuur
Door Fugro is een analyse uitgevoerd naar mogelijke effecten van
trillingen op de trillingsgevoelige ijkapparatuur van Navimar. Bij deze
analyse was de voor de ijkapparatuur geldende toetswaarde niet
bekend. Fugro heeft voor de trillingsgevoelig ijkapparatuur 2
toetswaarden gehanteerd: 0,05g en 1 mm/s2 (op basis van VCkromme). Uitgaande van de eerste toetswaarden is storing en/of uitval
van de trillingsgevoelige ijkapparatuur te verwachten in de volgende
situaties:

slopen op een afstand van minder dan 25 tot 45 m van TMS
Terneuzen B.V.;

heien op een afstand van minder dan circa 100 tot 115 m van
TMS Terneuzen B.V.; en

trillen op een afstand van minder dan circa 60 tot 70 m van
TMS Terneuzen B.V.
Uitgaande van tweede toetswaarden is storing en/of uitval van de
trillingsgevoelige ijkapparatuur te verwachten in de volgende
omstandigheden:

slopen op een afstand van minder dan 330 m van TMS
Terneuzen B.V.;

heien op een afstand van minder dan circa 450 m van TMS
Terneuzen B.V.; en

trillen op een afstand van minder dan circa 200 m van TMS
Terneuzen B.V.
Navimar B.V. is gesitueerd op een afstand van 25 m van de nieuw aan
te leggen kade aan de Schependijk en op circa 150 m van de nieuw te
bouwen nieuwe sluis.
Uit deze analyse blijkt, dat in ieder geval tijdens de sloop- hei- en
trillingsactiviteiten ten behoeve van de aanleg van de kade aan de
Schependijk én de Nieuw Sluis storing en/of uitval van de
trillingsgevoelige ijkapparatuur dermate vaak zal voorkomen dat een
normale bedrijfsvoering niet mogelijk.
Trillingsreducerende maatregelen leiden weliswaar tot een afname van
de trillingen, echter in onvoldoende mate om uitval en/of storing van
de trillingsgevoelige apparatuur te voorkomen.
2. Kans op schade aan de gebouwen
Fugro heeft ook onderzocht wat de kans is op schade aan de gebouwen
door trillingen vanwege de bouwwerkzaamheden. Voor Navimar B.V.

Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie Terneuzen

Pagina 15 van 26

wordt deze kans geschat op 5% tot 50% vanwege de aanleg van de
kade aan de Schependijk. Voor de overige bouwwerkzaamheden is de
kans op schade minder dan 1%.
3. Kans op trillingshinder bij kantoorwerkzaamheden
In het onderzoek van Fugro is de kans op trillingshinder bij kantoorwerkzaamheden bepaald. Voor Navimar B.V. wordt deze kans geschat
op meer dan 50% vanwege de aanleg van de kade aan de Schependijk.
Voor de overige bouwwerkzaamheden is de kans op hinder minder dan
1%.
Vervangende locatie
Uit gesprekken met het bedrijf is gebleken dat de voorkeur van
Navimar B.V. uitgaat naar een vervangende locatie op een zichtlocatie
met afmeermogelijkheden voor binnenschepen.
Het Kanaaleiland nabij Sluiskil is als hervestigingslocatie aangeboden.
Daar zijn twee percelen per direct beschikbaar. Het eerste perceel
heeft eigen kadefaciliteiten. Weliswaar is het geen zichtlocatie, maar de
mogelijkheid tot reclame aan de kanaalzijde bestaat. Het tweede
perceel is een zichtlocatie, maar heeft geen eigen kadefaciliteiten.
Klanten kunnen afmeren aan de nabijgelegen openbare loswal van
Zeeland Seaports, zodat ook deze locatie zou kunnen voldoen. Navimar
B.V. kan beide percelen huren al dan niet met een koopoptie.

2.9 TMS Terneuzen B.V. (K649 en K394)
Beschrijving activiteiten
Het voormalige Troost Mechacon, nu TMS Terneuzen B.V., is
uitgegroeid tot een van de grootste industriële dienstverleners in
Zuidwest Nederland en Vlaanderen. Zij voeren onderhoud uit aan
productmachines en -lijnen, technische installaties en de
productieomgeving.
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Het bedrijf is niet gebonden aan het water, maar wel aan de
Kanaalzone vanwege de aanwezige fabrieken. Op de huidige locatie
vinden in de werkplaats verspaningswerkzaamheden plaats, zoals
draaien, frezen en kotteren. Deze werkzaamheden zijn zeer
trillingsgevoelig, maar ook cruciaal voor de bedrijfsvoering.
Effect
van
reconstructie
Schependijk
op
de
bedrijfsactiviteiten
De percelen van TMS zijn deels benodigd voor de reconstructie van de
bestaande infrastructuur. Daarnaast is het perceel K 649 en een deel
van het perceel K 394, waaronder een deel van de bedrijfsopstal,
benodigd voor het opslag- en onderhoudsterrein. Het resterende deel
van het perceel K 394 is tijdelijk benodigd als werkterrein.
Voor het deel van het terrein dat in de gebruiksfase wordt gebruikt als
openbare weg en opslag- en onderhoudsterrein moet de bedrijfsvoering
op de Schependijk definitief worden gestaakt en verplaatst. Voor het
terrein dat in gebruik wordt genomen als tijdelijk werkterrein moet de
bedrijfsvoering in ieder geval gedurende de realisatie worden gestaakt
en verplaatst.
Effect
van
bedrijfsactiviteiten

de

bouwwerkzaamheden

op

de

Los van het feit dat een deel van de percelen permanent is benodigd
voor de realisatie van het Tracébesluit en een deel voor het
werkterrein, zou de bedrijfsvoering van TMS vooral door de realisatie
van de Nieuwe Sluis en de kade aan de westzijde van de Schependijk
niet ter plaatse kunnen worden voortgezet. Dit blijkt uit de
trillingsanalyses die Fugro heeft uitgevoerd (rapport 7013-0226003.R02V03 d.d. 9 oktober 2015).
1. Storing/uitval trillingsgevoelige apparatuur
Door Fugro is een analyse uitgevoerd naar mogelijke effecten van
trillingen op de trillingsgevoelige apparatuur van bedrijven op de
Schependijk. Bij deze analyse was de voor de apparatuur geldende
toetswaarde niet bekend; doch uitgaande van algemeen geaccepteerde
toetswaarden1 is storing en/of uitval van de trillingsgevoelige
apparatuur te verwachten in de volgende situaties:

slopen op een afstand van minder dan 25 tot 45 m van TMS;

heien op een afstand van minder dan circa 100 tot 115 m van
TMS; en

trillen op een afstand van minder dan circa 60 tot 70 m van
TMS.
Uitgaande van toetswaarden die naar verwachting beter aansluiten bij
de trillingsgevoeligheid van de apparatuur van TMS2 is storing en/of
uitval van de trillingsgevoelige apparatuur te verwachten in de
volgende omstandigheden:

1

Toetswaarde van 0,05g

2

Toetswaarde van 1 mm/s2 (op basis van VC-kromme)
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slopen op een afstand van minder dan 330 m van TMS;
heien op een afstand van minder dan circa 450 m van TMS; en
trillen op een afstand van minder dan circa 200 m van TMS.

TMS is gesitueerd op een afstand van 25 m van de nieuw aan te leggen
kade aan de Schependijk en op circa 150 m van de nieuw te bouwen
Nieuwe Sluis.
Uit deze analyse blijkt, dat in ieder geval tijdens de sloop-. hei- en
trillingsactiviteiten ten behoeve van de aanleg van de kade aan de
Schependijk storing en/of uitval van de trillingsgevoelige apparatuur
dermate vaak zal voorkomen dat een normale bedrijfsvoering niet
mogelijk is. Sloop-. hei- en trillingsactiviteiten vanwege de aanleg van
de Nieuw Sluis zullen naar verwachting ook tot regelmatige storing
en/of uitval van de trillingsgevoelige apparatuur leiden.
Trillingsreducerende maatregelen leiden weliswaar tot een afname van
de trillingen, echter in onvoldoende mate om uitval en/of storing van
de trillingsgevoelige apparatuur te voorkomen.
2. Kans op schade aan de gebouwen
Fugro heeft ook onderzocht wat de kans is op schade door trillingen
vanwege de bouwwerkzaamheden. Voor TMS wordt deze kans geschat
op 5% tot 50% vanwege de aanleg van de kade aan de Schependijk.
Voor de overige bouwwerkzaamheden is de kans op schade minder dan
1%.
3. Kans op trillingshinder bij kantoorwerkzaamheden
In het onderzoek van Fugro is de kans op trillingshinder bij
kantoorwerkzaamheden bepaald. Voor TMS wordt deze kans geschat op
meer dan 50% vanwege de aanleg van de kade aan de Schependijk.
Voor de overige bouwwerkzaamheden is de kans op hinder minder dan
1%.
Door de bouw- en sloopwerkzaamheden wordt het productieproces van
TMS gestoord, is er een reële kans op schade aan de bedrijfsgebouw en
is trillingshinder te verwachten bij de kantoorwerkzaamheden.
Vervangende locatie
Gelet op de realisatie en het gebruik van de Nieuwe Sluis moet het
bedrijf worden verplaatst. Passende huisvesting is mogelijk in de
Koegorspolder en Handelspoort-Zuid. Op een perceel binnen dit laatste
bedrijventerrein heeft het bedrijf reeds een optie genomen. Naar
verwachting kan hierover binnen afzienbare tijd overeenstemming
worden bereikt.
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2.10 Vermeulen’s Jachtwerf B.V.(K 601 t/m K605)
Beschrijving activiteiten
De jachtwerf is gebouwd bij de realisatie van de Oostsluis. De vorige
jachtwerf moest wijken voor de bouw van de Oostsluis en is toen
verhuisd naar de huidige locatie. Op het terrein van de jachtwerf is
later nog een bedrijfswoning gebouwd waar de huidige exploitant
woont.
De jachtwerf onderhoudt en repareert jachten in de loodsen op het
terrein. Daarnaast worden er binnen en buiten jachten gestald en zijn
er ligplaatsen naast de jachtwerf.
De jachtwerf voorziet grote (economische) schade aan de
bedrijfsactiviteiten tijdens en na realisatie van de Nieuwe Sluis. Onder
meer door het wegvallen van de Middensluis vrezen zij minder aanloop
en daarnaast verwachten zij meer en grotere golfslag met schade aan
de jachten tot gevolg. In verband hiermee hebben zij in hun zienswijze
aangegeven hun activiteiten op de bestaande locatie te willen
beëindigen.

Effect
van
reconstructie
Schependijk
op
de
bedrijfsactiviteiten
De zuidelijke helft van de Schependijk wordt deels afgegraven. Na de
afgraving wordt er een kade en weg aangelegd. Het bedrijf wordt niet
geraakt door de reconstructie van de bestaande weg noch de
afgraving.
Effect van de werkzaamheden op de bedrijfsactiviteiten
Zoals in het TB vermeld (paragraaf 3.8) is het voor de realisatie van
het project noodzakelijk een deel van de Schependijk in te richten als
tijdelijk werkterrein. Dit tijdelijk werkterrein wordt gerealiseerd op de
percelen van Vermeulen’s Jachtwerf B.V. Gelet op deze functie moet
het bedrijf in de realisatiefase worden verplaatst. Ook de bedrijfs-
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woning kan ter plaatse niet worden gehandhaafd vanwege het gebruik
als werkterrein en in het bijzonder de kade aan de oostzijde voor het
transport over het water.
Vervangende locatie
Gelet op de realisatie van de Nieuwe Sluis moet het bedrijf in ieder
geval tijdelijk worden verplaatst. Een alternatieve locatie is voor
handen op het Kanaaleiland nabij Sluiskil. Daar zijn onbebouwde
percelen beschikbaar aan het water. Mocht de jachtwerf evenwel willen
terugkeren op de bestaande locatie, dan is dat mogelijk na afronding
van de werkzaamheden. Voor de bewoners van de bedrijfswoning is
voldoende vervangende woonruimte in Terneuzen beschikbaar. Indien
het bestemmingsplan het toelaat, kan na afronding van de
werkzaamheden ter plaatse weer een nieuwe bedrijfswoning worden
gerealiseerd.

2.11 Schependijk 24 (K602)
Beschrijving activiteiten
Op de kop van Vermeulen’s Jachtwerf B.V. staat de voormalige
bedrijfswoning van de werf waarin de voormalig eigenaar van de
jachtwerf woont

Effect
van
reconstructie
Schependijk
op
de
bedrijfsactiviteiten
De woning wordt niet geraakt door de afgraving van de Schependijk of
de reconstructie van de weg.
Effect van de werkzaamheden op de bedrijfsactiviteiten
Zoals in het TB vermeld (paragraaf 3.8) is het voor de realisatie van
het project noodzakelijk een deel van de Schependijk in te richten als
tijdelijk werkterrein. Het tijdelijk werkterrein wordt gerealiseerd op
onder andere het perceel van de woning. In het bijzonder is dit perceel
nodig voor de kade aan de oostzijde van het werkterrein.
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Vervangende locatie
Voor de eigenaar is voldoende vervangende woonruimte beschikbaar in
Terneuzen. Indien het bestemmingsplan het toelaat kan hij na
afronding van de werkzaamheden ook weer een nieuwe bedrijfswoning
realiseren op de huidige locatie.

2.12 Schependijk 21 (K644)
Beschrijving activiteiten
Op de kop van de Schependijk staan drie voormalige sluiswachterswoningen. Schependijk 21 is de meest oostelijke woning. De
eigenaresse heeft naast de woning nog een klein stuk grond gehuurd
voor uitbreiding van de tuin.

Effect
van
reconstructie
Schependijk
op
de
bedrijfsactiviteiten
De woning wordt niet geraakt door de afgraving van de Schependijk of
de reconstructie van de weg.
Effect van de bouwwerkzaamheden op het woon-en
leefklimaat
Zoals uiteengezet in paragraaf 3.8 van het Tracébesluit zal direct ten
zuiden van de woningen het werkterrein worden gesitueerd. De
hierdoor te verwachten hinder is onderzocht. Daarbij is gekeken naar
trillings- en geluidshinder (onder 1. en 2.) door de
bouwwerkzaamheden en hinder als gevolg van het tijdelijk werkterrein.
1. Kans op trillingshinder vanwege bouwwerkzaamheden
Door Fugro is een analyse uitgevoerd naar mogelijke trillingshinder
vanwege de bouwwerkzaamheden in de woningen op de kop van de
Schependijk (rapport 7013-0226-003.R02V03 d.d. 9 oktober 2015). Uit
deze analyse blijkt dat voor deze woningen hinder vanwege sloop- en
heiwerkzaamheden bij de aanleg van de Nieuwe Sluis niet zijn uit te
sluiten. Hinder is zeker te verwachten in geval van intensieve
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werkzaamheden tijdens de dag- of avondperiode (07.00-23.00 uur) en
bij alle eventuele nachtelijke werkzaamheden.
De trillingshinder vanwege bouwverkeer wordt in belangrijke mate
bepaald door de staat van de wegen en het aantal
vrachtwagenbewegingen. Uit het onderzoek van Fugro blijkt dat slechts
voldaan wordt aan de grenswaarden voor trillingshinder indien het
aantal vrachtwagenbewegingen beperkt wordt tot ca. 75 per etmaal én
de wegvlakheid heel goed is. Noch het maximum van 75 voertuigen,
noch de wegvlakheid kan gegarandeerd worden in geval de
Schependijk wordt ingericht als werkterrein. Trillingshinder die de
grenswaarden overschrijdt vanwege bouwverkeer is derhalve niet uit te
sluiten. Vanwege overige werkzaamheden wordt geen trillingshinder
verwacht.
2. Geluidshinder vanwege bouwwerkzaamheden
Door onderzoeksbureau SPA zijn de geluidbelastingen bepaald ter
plaatse van de woningen aan de Schependijk 21-23 vanwege diverse
bouwwerkzaamheden (rapport 21520298.R02 d.d. 15 oktober 2015).
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat in diverse fases van de
bouwproces geluidbelastingen kunnen voorkomen van meer dan
LAeq=65 dB(A); zelfs tot LAeq=74 dB(A).
3. Hinder als gevolg van tijdelijk werkterrein
De hinder ter plaatse van de woningen als gevolg van het werkterrein
net ten zuiden van de woningen is aanzienlijk.
Zo is op het tijdelijk werkterrein onder meer een betoncentrale
toegestaan. Uit de VNG Handreiking Bedrijven en Milieuzonering blijkt
dat voor een betonmortelcentrale tenminste de volgende afstanden
moeten worden aangehouden om een goed woon- en leefklimaat te
garanderen:
Geluid: 100 meter;
Geur: 10 meter;
Stof: 50 meter;
Gevaar: 10 meter.
Om ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefklimaat te
kunnen garanderen dient de noordelijke inrichtingsgrens van de
betoncentrale gesitueerd te worden op tenminste 100m van de
woningen.
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Benodigde afstand woningen Schependijk – grens inrichting
betoncentrale (100 m)
Vanaf de 100 meter grens tot aan de grens van het opslag- en
onderhoudsterrein van de sluisbeheerder resteert een oppervlak van
7.000 tot 8.000 m2. Om de betoncentrale op het tijdelijk werkterrein
mogelijk te maken dient de betoncentrale dus op minder dan 100m van
de woningen aan de Schependijk te worden gesitueerd. Ter plaatse van
deze woningen kan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat dan niet
gegarandeerd worden.
Daarbij komt dat door SPA is onderzocht hoe hoog de geluidbelasting is
vanwege de betoncentrale als deze op ten minste 100 m van de
woningen wordt opgericht (rapport 21520298.R02 d.d. 15 oktober
2015). Bij een 24uurs gebruik van de betoncentrale, hetgeen voor
onderhavig project noodzakelijk is, bedraagt de etmaalwaarde van de
geluidbelasting 60 tot 64 dB(A). Deze geluidbelasting treedt op aan de
‘achterzijde’ van de woningen, aan de zijde die in de huidige situatie
als geluidluwe zijde van de woning kan worden aangemerkt. Bij deze
geluidbelastingen als gevolg van het 24uurs gebruik van de centrale
ontstaat ook op minimaal 100 m een onverantwoord akoestische
klimaat ter plaatse van deze woningen.
Ook leidt de betoncentrale tot een intensief bouwverkeer. De
geluidbelasting vanwege 75 vrachtwagenbewegingen op de
Schependijk bedraagt ter plaatse van de achtergevel van de woningen
53.4 dB. Uit de analyse van de trillingshinder (zie 1.) blijkt dat een
maximum van 75 vrachtwagenbewegingen (= 37 vrachtwagens heen
en terug) niet is te garanderen. In combinatie met overig
(bouw)verkeer op de Schependijk bedraagt de geluidbelasting vanwege
dit bouwverkeer meer dan 55 dB.
4. Gecumuleerde geluid- en trillingshinder.
Uit bovenstaande analyse blijkt, dat vanwege diverse sloop- en
bouwwerkzaamheden zowel trillingshinder en geluidshinder is te
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verwachten. De combinatie van de bestaande geluidshinder aan de
voorzijde van de woningen als gevolg van wegverkeer (66 dB zonder
aftrek, art. 110g Wgh), de geluidsbelasting vanwege
bouwwerkzaamheden aan de achtergevel van deze woningen en de
trillingshinder in de woningen vanwege diverse bouwwerkzaamheden
en bouwverkeer maakt dat het woon- en leefklimaat slecht wordt en
het niet verantwoord is om in deze gebouwen te wonen tijdens de duur
van de bouwwerkzaamheden.
Vervangende locatie
Op de kaarten behorend bij het Tracébesluit zijn de woningen als “te
amoveren” weergegeven, omdat ter plaatse gedurende de
werkzaamheden geen aanvaardbaar leefklimaat kan worden
gegarandeerd. Na afronding van de werkzaamheden zijn de woningen
weer bewoonbaar. In verband daarmee kunnen de bewoners ervoor
kiezen om of tijdelijk elders te wonen en na de werkzaamheden weer
terug te keren of permanent elders woonruimte te vinden. In beide
gevallen is in Terneuzen voldoende woonruimte beschikbaar waarvan
het woongenot gelijkwaardig is aan het huidige woongenot. In dit
specifieke geval heeft de eigenaresse aangegeven graag te willen
verhuizen naar Vlissingen naar het appartement van haar dochter.

2.13 Schependijk 22 (K666)
Beschrijving activiteiten
Op de kop van de Schependijk staat drie voormalige
sluiswachterswoningen. Schependijk 22 betreft de middelste woning.

Effect
van
reconstructie
Schependijk
op
de
bedrijfsactiviteiten
De woning wordt niet geraakt door de afgraving van de Schependijk of
de reconstructie van de weg.
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Effect van de bouwwerkzaamheden op het woon- en
leefklimaat
Hier zij verwezen naar de uiteenzetting onder punt 2.12.3
Vervangende locatie
Op de kaarten behorend bij het Tracébesluit zijn de woningen als “te
amoveren” weergegeven, omdat ter plaatse gedurende de
werkzaamheden geen aanvaardbaar leefklimaat kan worden
gegarandeerd. Na afronding van de werkzaamheden zijn de woningen
weer bewoonbaar. In verband daarmee kunnen de bewoners ervoor
kiezen om of tijdelijk elders te wonen en na de werkzaamheden weer
terug te keren of permanent elders woonruimte te vinden. In beide
gevallen is in Terneuzen voldoende woonruimte beschikbaar waarvan
het woongenot gelijkwaardig is aan het huidige woongenot. De
eigenaars hebben aangegeven dat de voorkeur bestaat naar een flat te
verhuizen. In Terneuzen zijn voldoende appartementen beschikbaar op
verschillende locaties binnen dezelfde prijscategorie.

2.14 Schependijk 23 (K759)
Beschrijving activiteiten
Op de kop van de Schependijk staat drie voormalige
sluiswachterswoningen. Schependijk 23 is de meest westelijke woning.
De eigenaar is een voormalige sluiswachter; hij en zijn vrouw hebben
ook op andere locaties op het sluizencomplex gewoond.

Effect
van
reconstructie
Schependijk
op
de
bedrijfsactiviteiten
De woning wordt niet geraakt door de afgraving van de Schependijk of
de reconstructie van de weg.
Effect van de bouwwerkzaamheden op het woon- en
leefklimaat
Hier wordt verwezen naar de uiteenzetting onder 2.12.3.
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Vervangende locatie
Op de kaarten behorend bij het Tracébesluit zijn de woningen als “te
amoveren” weergegeven, omdat ter plaatse gedurende de
werkzaamheden geen aanvaardbaar leefklimaat kan worden
gegarandeerd. Na afronding van de werkzaamheden zijn de woningen
weer bewoonbaar. In verband daarmee kunnen de bewoners ervoor
kiezen om of tijdelijk elders te wonen en na de werkzaamheden weer
terug te keren of permanent elders woonruimte te vinden. In beide
gevallen is in Terneuzen voldoende woonruimte beschikbaar waarvan
het woongenot gelijkwaardig is aan het huidige woongenot.
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