Provinciale Staten
Vragen van het statenlid G. Temmink (GroenLinks) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL

statenstukken

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2019 nummer 291.

Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake Uitbreiding
Ecotanks Wemeldinge
(ingekomen 7 januari 2019)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1. Is GS op de hoogte van de voorgenomen
uitbreiding door Ecotanks? En de
verontrusting bij de inwoners van
Wemeldinge?

1.

Ja, wij zijn op de hoogte van het
krantenartikel.

2. Zo ja, is GS om een mening gevraagd?
En/of heeft GS in beginsel - met redenen
omkleed - aangegeven voor of tegen een
dergelijke uitbreiding te zijn?

2.

Het betreft hier geen uitbreiding van het
bedrijventerrein maar een wijziging van de
activiteiten bij Ecotank. Omdat Ecotank
meer frituurvet wil opslaan, is GS bevoegd
gezag geworden voor het verlenen van de
omgevingsvergunning. De RUD heeft
namens GS op 21 november 2018 een
positief ontwerpbesluit genomen op de
aanvraag van Ecotank.

3. Indien veronderstelling klopt dat de
beoogde uitbreiding uitkomt buiten het
bestaande bedrijventerrein, wat vindt GS
daar dan van?

3.

Er is geen sprake van uitbreiding van het
bedrijventerrein.

4. Is GS het met de fractie van GroenLinks
eens dat de forse ontwikkeling die
Ecotanks beoogt feitelijk niet (meer)
thuishoort op een bedrijventerrein bij een
dorp, maar op grotere industrieterreinen
zoals bijvoorbeeld het Sloegebied? Dit
mede met het oog op eerder gegeven
antwoorden van u die duiden op dat het
bedrijf ook in de categorie BRZO kan gaan
vallen. Wat er met frituurvet kan gebeuren
wanneer zo’n vrachtwagen een ongeluk
krijgt is bekend vanuit Bergen op Zoom
enige jaren geleden.

4.

Deze ontwikkeling vindt plaats op een
bestaand bedrijventerrein. Op
bedrijventerreinen is regelgeving van
toepassing over maximale milieu- of
hindercategorieën. Dit is door de gemeente
vastgelegd in het bestemmingsplan. Bij het
verlenen van een omgevingsvergunning,
adviseert de gemeente de RUD over
mogelijkheden in het bestemmingsplan. De
gemeente concludeert dat er voor deze
vergunning geen strijdigheden zijn.

5. Kan GS aangeven of deze beoogde
uitbreiding wel of niet past in het op 21
september jl. vastgestelde Omgevingsplan
2018 en bijbehorende verordening?
Waarom wel/niet?

5.

Deze ontwikkeling past binnen het beleid.

6. Is GS bereid een stokje te steken voor
6.
deze beoogde uitbreiding op die plaats
wanneer wet- en regelgeving hiervoor de
mogelijkheid biedt? En in gesprek te gaan
met gemeente en het bedrijf om te bekijken
in hoeverre een verhuizing naar een groter
industrieterrein mogelijk is?

Nee, deze ontwikkeling past binnen weten regelgeving. Het is de bevoegdheid van
het gemeentebestuur om richting te geven
aan ontwikkelingen op het bedrijventerrein.

MIDDELBURG, 6 februari 2019

Namens de fractie van GroenLinks,

Gedeputeerde Staten,

G. Temmink

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit
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