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BELEIDSKADER 

Sinds de goedkeuring van het bestemmingsplan “Landelijk gebied” in 2001 is op de diverse 

overheidsniveaus nieuw beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening ontwikkeld. Op rijks-

niveau is dit de Nota Ruimte “ruimte voor ontwikkeling”, op provinciaal niveau het Omge-

vingsplan Zeeland 2006-2012 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2010 en op regioni-

veau de regiovisie “De Bevelanden”. Op gemeentelijk niveau zijn het geldende bestemmings-

plan “Landelijk gebied”, de Welstandsnota, het Landschapsontwikkelingsplan, het Gemeente-

lijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en de Notitie Lintbebouwing belangrijke vertrekpunten 

voor het nieuwe bestemmingsplan. 

Algemeen ruimtelijk beleid 

RIJKSBELEID 

Nota Ruimte 

De Nota Ruimte “ruimte voor ontwikkeling”, in werking getreden op 27 februari 2006, bevat 

het nationaal ruimtelijk beleid tot 2020, met een doorkijk tot 2030. Hoofddoel van het natio-

naal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. 

Hierbij wordt gericht op vier algemene doelen, te weten versterking van de internationale con-

currentiepositie, bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ont-

wikkeling van belangrijke ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid. Voornamelijk de 

doelstelling met betrekking tot het bevorderen van een vitaal platteland heeft betrekking op 

onderhavig bestemmingsplan.  

 

Voor het landelijk gebied geldt dat het economische draagvlak en de vitaliteit onder druk 

staat. Om daarin verlichting te brengen, wil het kabinet de mogelijkheden voor hergebruik en 

nieuwbouw in het buitengebied verruimen, de toeristisch-recreatieve mogelijkheden vergroten 

en aanpassen en duurzame, vitale landbouw stimuleren. Vrijkomende bebouwing kan worden 

omgezet in een woonbestemming of vestigingsruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Soms 

kan ook nieuwbouw wenselijk zijn.  

 

De landbouw, de grootste grondgebruiker van Nederland en tevens van Goes zit midden in 

een veranderingsproces. Van de provincies wordt verwacht dat zij in hun ruimtelijke plannen 

meer mogelijkheden scheppen voor een bredere bedrijfsvoering. Het kabinet ondersteunt de 

veranderingen in de landbouw onder andere door ruimtelijke ontwikkelingen in de richting van 

duurzame productie te vergemakkelijken. 

 

In de Nota Ruimte is een aantal nationale landschappen aangegeven. Het buitengebied van 

Goes maakt hiervan geen deel uit. 
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Agenda voor een Vitaal Platteland 

In april 2004 is de “Agenda voor een Vitaal Platteland” gepresenteerd als de gezamenlijke be-

leidsvisie om het platteland gereed te maken voor toekomstige veranderingen. De visie be-

staat uit een visiedeel en een meerjarenprogramma, waarin de acties staan die nodig zijn om 

in te spelen op veranderingen in de plattelandssamenleving. Het visie deel van de “Agenda 

voor een Vitaal Platteland” gaat uit van een integraal perspectief en is gericht op de economi-

sche, ecologische en sociaal-culturele aspecten van het platteland. In het meerjarenprogram-

ma “Vitaal Platteland” zijn de rijksdoelen ui de Nota Ruimte en de eraan gekoppelde rijksfinan-

ciering samengebracht.  

PROVINCIAAL BELEID 

Omgevingsplan Zeeland/Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 is het beleidsplan van de provincie dat op hoofdlijnen 

aangeeft hoe onze provincie er over 15 tot 20 jaar uit moet zien. Het omgevingsplan is rich-

tinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling van Zeeland. Plannen van de gemeente worden 

getoetst aan het beleid zoals dat in het Omgevingsplan is vastgelegd.  

Duurzaam ontwikkelen 

Duurzame ontwikkeling is een concept waarin ecologische, economische en sociale belangen 

bij elkaar komen, voor zowel de huidige als de toekomstige generaties. Duurzaam ontwikkelen 

vormt het centrale uitgangspunt voor het Omgevingplan en is uitgewerkt in drie hoofddoelstel-

lingen van beleid: 

� het versterken van de bijzondere Zeeuwse omgevingskwaliteiten; 

� het faciliteren van de noodzakelijke en gewenste economische dynamiek; 

� het bevorderen van de sociaal-culturele dynamiek en het vasthouden aan een gematigde 

bevolkingsgroei. 

Versterken omgevingskwaliteit 

Het omgevingsplan biedt meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, maar de inpassing van de-

ze ontwikkelingen mag niet ten koste gaan van de omgevingskwaliteiten. Om die reden is on-

derscheid gemaakt in een tweetal gebiedsgerichte strategieën, te weten de strategie “be-

schermen” en de strategie “ruimte voor een nadere afweging”. Dit bestemmingsplan heeft 

voornamelijk betrekking op de strategie “beschermen”. Bij het afwegen van de inpassing van 

nieuwe ontwikkelingen en initiatieven spelen de volgende aspecten bij deze strategie een rol: 

� gewenste ontwikkeling: de keuze voor wat wenselijke ontwikkelingen zijn wordt ingegeven 

op basis van de gewenste economische en sociaal-culturele en ruimtelijke dynamiek. Het 

al dan niet wenselijk zijn van een ontwikkeling wordt veelal ingegeven door beleidskeuzes; 

� locatiekeuze: de locatiekeuze is sterk van invloed op het effect dat een ontwikkeling heeft 

op de omgevingskwaliteit. Als de verschillende omgevingskwaliteiten op een goede manier 

geanalyseerd worden dan werken ze sturend op de locatiekeuze. De mate van sturing zal 

per locatie verschillend uitpakken vanwege de verschillen in omgevingskwaliteit; 

� vormgeving: nieuwe ontwikkelingen dienen de omgevingskwaliteiten te benutten. Door de 

vormgeving van de bebouwde én de onbebouwde omgeving van de nieuwe ontwikkeling 

wordt hier invulling aan gegeven. Bij de vormgeving van de onbebouwde omgeving is het 

belangrijk om de omgevingskwaliteiten te benutten. Hierbij gaat het om de structuur, de 
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inrichting en de aankleding van de onbebouwde ruimte en de aansluiting op de directe 

omgeving of de landschappelijke inpassing; 

� bijdrage versterking omgevingskwaliteiten: uitgangspunt is dat in een aantal situaties van 

nieuwe projecten of initiatieven een directe bijdrage geleverd moet worden aan het ver-

sterken van de omgevingskwaliteiten. De manier waarop uitwerking is gegeven aan dit 

principe, in een concreet project of een gebied, maakt onderdeel uit van de uiteindelijke 

afweging van het al dan niet inpasbaar zijn van een nieuwe ontwikkeling. Het principe van 

verevening vormt een onderdeel hiervan; 

� wettelijke eisen: in ieder geval dient een ontwikkeling of initiatief te voldoen aan alle (sec-

torale) wettelijke vereisten. In dit afwegingskader is dit aspect van wettelijke vereisten 

een bijzonder aspect, omdat het niet voldoen aan deze voorwaarde een nadere afweging 

op basis van de andere aspecten uitsluit. 

 

Zeeland heeft bijzondere landschappelijke kwaliteiten. Om de karakteristieke kwaliteit van de 

natuur te behouden, dienen alle bestaande natuurgebieden in een bestemmingsplan be-

schermd te worden.  

Omgaan met economische dynamiek 

De positie van het platteland in de samenleving verandert. Het landelijk gebied verbreedt zich 

meer en meer van productieruimte naar gebruiksruimte. Het landelijk gebied wordt tevens 

gebruikt als recreatiegebied en voor wonen, water en natuur. Vanwege de onzekere economi-

sche perspectieven voor het landelijk gebied, mede als gevolg van de ontwikkelingen in de 

landbouw, wil de provincie Zeeland in beleidsmatige zin ruimte bieden om tegemoet te komen 

aan deze veranderende behoeften om zo het multifunctionele karakter van het landelijk gebied 

te versterken.  

Bewoonbaar Zeeland 

Agrarische activiteiten raken vermengd met of worden verdrongen door niet agrarische activi-

teiten en het versterken van het multifunctionele karakter van het buitengebied wordt om die 

reden door de provincie mede als doelstelling geformuleerd. De woonfunctie kan bij deze ont-

wikkelingen een belangrijke kostendrager zijn voor het oplossen van problemen en/of het sti-

muleren van gewenste ontwikkelingen, waardoor een ruimtelijke kwaliteitsverbetering kan 

worden bereikt en landschappelijke en cultuurhistorische waarden kunnen worden behouden 

en versterkt. Tegelijkertijd kan door het toestaan van een woonfunctie tegemoet gekomen 

worden aan de vraag naar landelijk wonen en kan tevens woonmigratie gestimuleerd worden.  

 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 is de status 

van het Omgevingsplan gewijzigd. Het omgevingsplan is nu te beschouwen als een provinciale 

structuurvisie, die alleen de provincie bindt. Om het beleid en de normen uit het Omgevings-

plan die in acht genomen moeten worden bij ruimtelijke besluiten van gemeenten toch te kun-

nen laten doorwerken zijn deze verwoord in de PRV. De PRV is vastgesteld op 9 april 2010. 

Hiermee wordt direct invloed uitgeoefend op met name de inhoud van bestemmingsplannen 

(en projectbesluiten en beheersverordeningen). Gemeenten hebben tot 3 jaar na de vaststel-

ling van de PRV de tijd om hun ruimtelijke plannen aan te passen aan de PRV. Er is geen 

nieuw beleid opgenomen in de PRV, nieuw beleid wordt opgesteld in het nieuwe omgevings-

plan 2012-2018.  
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Omdat het bepaalde in de PRV voortkomt uit het Omgevingsplan worden volledigheidshalve 

beide plannen genoemd in dit overzicht. Daar waar Omgevingsplan staat kan in veel gevallen 

ook PRV worden gelezen.  

GEMEENTELIJK BELEID 

Bestemmingsplan Landelijk gebied 

Het geldende bestemmingsplan “Landelijk gebied” vormt een belangrijk vertrekpunt voor het 

nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied 2008”. Naar aanleiding van het beleid dat op de ver-

schillende overheidsniveaus is ontwikkeld zal het bestemmingsplan worden geactualiseerd. Het 

bestemmingsplan heeft het karakter van een beheersplan. In een dergelijk plan wordt in 

hoofdzaak de bestaande situatie vastgelegd. Daarnaast worden de mogelijkheden die de 

nieuwe beleidskaders bieden door middel van binnenplanse ontheffingen en wijzigingsbe-

voegdheden in het plan verwerkt.  

Welstandsnota 2004 

In de Welstandsnota wordt het landelijk gebied onderverdeeld in drie gebieden, te weten het 

open polderlandschap, het kreekruggenlandschap  en de voormalige getijdegeul en Poelge-

bied. Deze gebiedsindeling dient als input voor het nieuwe bestemmingsplan.  

Beleid op onderdelen 

BODEM EN WATER 

Vrijstellingsregeling grondverzet 

Sinds 1 juli 1999 is de vrijstellingsregeling grondverzet van kracht. Deze vrijstellingsregeling is 

een ministeriële vrijstellingsregeling bij het Bouwstoffenbesluit die het onder voorwaarden 

mogelijk maakt om licht verontreinigende grond buiten werken als bodem te hergebruiken. 

Om van deze vrijstellingsmogelijkheid gebruik te kunnen maken heeft de gemeente in de peri-

ode 2002 tot 2004 een bodemkwaliteitskaart opgesteld. Op basis van deze bodemkwaliteits-

kaart in samenhang met de regelingen opgenomen in het bodembeheersplan behoeft in veel 

gevallen bij grondverzet geen partijkeuring plaats te vinden. Tevens is het mogelijk licht ver-

ontreinigde grond die vrij is gekomen in een licht verontreinigde zone elders in die zone toe te 

passen zonder dat aan de verschillende voorwaarden uit het Bouwbesluit wordt voldaan.  

 

Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat met betrekking tot metalen, PAK, EOX en minerale olie 

in het overgrote deel geen diffuse verontreiniging is in de bovengrond aangetroffen. Genoem-

de verontreinigingen zijn enkel aangetroffen ter plaatse van (voormalige) boomgaarden en 

stortplaatsen. Wel is in vrijwel heel het buitengebied de bovengrond diffuus verontreinigd met 

bestrijdingsmiddelen. De ondergrond is in heel het buitengebied in gelijke of in mindere mate 

verontreinigd dan de bovengrond. De mate van verontreiniging hangt af van het vroegere en 

huidige gebruik van de grond.  

 

Hergebruik van licht verontreinigde grond is enkel mogelijk in zones waarvoor op de bodem-

kwaliteitskaart verhoogde waarden zijn vastgesteld. De belangrijkste randvoorwaarde hierbij 

is dat de hergebruikte grond van gelijke of betere kwaliteit dient te zijn dan de kwaliteit van 
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de ontvangende bodem. Indien sprake is van lokaal afwijkende bijzonder situaties, zoals in 

geval van toepassing van de vrijkomende grond in een natuur- of recreatiegebied, is herge-

bruik niet zondermeer mogelijk. Ook grond afkomstig van verdachte locaties, zoals van boe-

renerven, voormalige boomgaarden of wegbermen, mag niet zonder de in het bodembeheers-

plan opgenomen kwaliteitsbepaling elders worden toegepast. Voor grond afkomstig van on-

verdachte locaties in het buitengebied die nooit een boomgaard waren is vrij grondverzet mo-

gelijk. 

Waterbeleid 21e eeuw 

In februari 2001 sloten Rijk, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten de startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (WB21). Daarmee 

werd de eerste stap gezet in het tot stand brengen van de noodzakelijke gemeenschappelijke 

aanpak. In 2003 zijn de resultaten van die samenwerking en van voortschrijdende kennis en 

inzicht neergelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In dit Bestuursakkoord 

zijn, rekening houdend met het vigerende rijksbeleid, taakstellende afspraken over doelen en 

maatregelenpakketten geformuleerd die nodig zijn om de waterhuishouding op orde te bren-

gen en te houden. De watertoets 2003 vormt een belangrijk instrument in de afstemming tus-

sen het waterbeleid en het ruimtelijk beleid. De watertoets omvat het hele proces van vroeg-

tijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige 

aspecten in relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is waarbor-

gen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschou-

wing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en beslui-

ten. De meerwaarde van de watertoets is dat zij zorgt voor een vroegtijdige systematische 

aandacht voor het meewegen van wateraspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat 

daarbij om alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder veiligheid, grondwater, waterover-

last, waterkwaliteit en verdroging en alle wateren. 

 

In het afgelopen decennium heeft Nederland meerdere keren te kampen gehad met water-

overlast. Dit heeft geresulteerd in een omslag in het waterbeleid en het denken over water. 

Het Rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten zijn onder meer overeengekomen 

dat het water zoveel mogelijk moet worden vastgehouden, daarna moet worden geborgen en 

dan pas afgevoerd mag worden. Tevens dient voor ruimtelijke plannen een watertoets uitge-

voerd te worden waarin de keuzes ten aanzien van waterhuishoudkundige aspecten gemoti-

veerd beschreven moeten worden. 

Deelstroomgebiedsvisie 

De gebiedsvisie is een gezamenlijk product van de waterschappen en gemeenten met de pro-

vincie als trekker. Hierin spelen ruimte voor water en water als ordenend principe een belang-

rijke rol. De visie richt zich primair op het voorkomen van wateroverlast door overstroming 

door veel neerslag in een korte tijd. Hieruit volgen richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van 

het gebied om wateroverlast tegen te gaan en een aantal mogelijke technische maatregelen 

die kunnen worden ingezet. De maatregelen kunnen worden ingedeeld in de voorkeursvolgor-

de van vasthouden, bergen en afvoeren. De doelstelling van deze maatregelen is een afvoer te 

krijgen die niet groter is dan de landbouwkundige afvoer. 
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Omgevingsplan Zeeland/PRV 

In het kader van de kwaliteit van de woonomgeving wordt in het Omgevingsplan onder meer 

gestreefd naar het voorkomen van wateroverlast. Eén van de middelen hiervoor is de water-

kansenkaart. De kaart geeft aan waar functies vanuit het watersysteem en waterbeheer ten 

opzichte van kleine risico’s voor wateroverlast en vochttekort optimaal bediend kunnen wor-

den, alsmede waar het waterbeheer in beginsel tegen de laagste kosten kan worden uitge-

voerd. Er is sprake van een geringe zettinggevoeligheid ter plaatse van de oude getijdengeul 

tot een sterke zettinggevoeligheid in het overige gebied. Ter plaatse van het gebied met een 

geringe zettinggevoeligheid zijn ruime infiltratiemogelijkheden en is dit gebied zeer geschikt 

voor stedelijke uitbreiding. In het overige gebied zijn geen tot beperkte infiltratiemogelijkhe-

den en dit gebied is dan ook minder geschikt voor stedelijke uitbreiding. Het plangebied is 

overigens niet gelegen binnen een aandachtsgebied voor de waterhuishouding. 

Zeeuwse Handreiking Watertoets 2003 

Met ingang van 1 november 2003 is de watertoets wettelijk verankerd in het Besluit op de 

ruimtelijke ordening. In de toelichting op het bestemmingsplan dient in een waterparagraaf 

een beschrijving te worden gegeven van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevol-

gen van het plan voor de waterhuishouding. Bovendien dient te worden aangegeven hoe reke-

ning is gehouden met het wateradvies dat door de waterbeheerder is verstrekt. In geval van 

het buitengebied van de gemeente Goes is het waterschap Zeeuwse Eilanden de waterbeheer-

der. De waterbeheerder van de Oosterschelde is Rijkswaterstaat Zeeland. In de handreiking 

worden de waterhuishoudkundige criteria genoemd waaraan in de waterparagraaf getoetst 

moet worden. In deze handreiking zijn eisen geformuleerd waaraan inrichtingsplannen dienen 

te voldoen. Voor mogelijke ontwikkelingen zijn de volgende eisen van belang: 

� het realiseren van voldoende ruimte voor het vasthouden en bergen van water. Een bui 

met een herhalingstijd van 100 jaar moet in principe binnen het plangebied geborgen 

kunnen worden. Een waterbergingsberekening voor stedelijk gebied wordt gebaseerd op 

een neerslagsituatie die eens per 100 jaar voorkomt, waarbij rekening gehouden wordt 

met de verwachte klimaatontwikkeling. Als richtlijn wordt in Zeeland gerekend met een 

bergingsbehoefte van 75 mm ten opzichte van het verhard oppervlak, waarbij bovendien 

een afvoer van 10 mm per 24 uur van toepassing is. In een gemiddelde situatie dient dan 

6% van het plangebied gereserveerd te worden voor open waterberging. In overleg met 

het waterschap dient bekeken te worden wat voor het plangebied de meest optimale op-

lossing is; 

� realiseren van een goed waterafvoerstelsel; 

� afkoppelen van (schone) verharde oppervlakken, waarbij eventueel rekening gehouden 

dient te worden met het infiltreren en bergen van afstromend hemelwater op verhard op-

pervlak;  

� realiseren van een ontwateringsdiepte, het verschil tussen maaiveldhoogte en grondwater-

stand, van minimaal 0,70 meter. 

Waterbeheersplan 2002–2007  

Het waterbeheersplan “Met het water mee” beschrijft welke problemen en prioriteiten er zijn 

en hoe die tot 2008 aangepakt gaan worden. In 2008 wordt gestart met het opstellen van een 

herziening van dit waterbeheersplan waarin het beleid voor de volgende jaren wordt vastge-

legd. Het waterbeheerplan gaat alleen over oppervlaktewater, dus niet over grondwater en 
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drinkwater. Ook zeeën en rivieren worden buiten beschouwing gelaten. Het hoogste doel van 

het plan is ervoor te zorgen dat alle watersystemen in het waterschap gezond en veerkrachtig 

zijn. Het waterschap richt zich op het in stand houden en versterken van gezonde en veer-

krachtige watersystemen. Dit betekent dat het waterpeil niet sterk varieert, het water schoon 

en helder is, er weinig bagger op de bodem ligt en dat er verschillende soorten flora en fauna 

aanwezig zijn, niet alleen in het water, maar ook op de oevers. Ruimtelijke plannen moeten 

daartoe getoetst worden op de gevolgen voor de waterhuishouding.  

Waterplan Goes 2005-2010 

Het op 3 mei 2005 vastgestelde gemeentelijk waterplan moet uiteindelijk leiden tot duurzame 

watersystemen. In 2015 moeten de wateren namelijk voldoen aan het Nationaal Bestuursak-

koord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Duurzame watersystemen zijn systemen die 

nu en in de toekomst de afgesproken functies kunnen vervullen en voldoen aan de eisen. Een 

voorbeeld is het in stand houden en zonodig creëren van voldoende berging om wateroverlast 

te voorkomen en bijvoorbeeld het stellen van eisen aan de kwaliteit van het water en de wa-

terbodem. Belangrijk is daarnaast dat de watersystemen ook mogelijkheden bieden voor ge-

bruik en een bijdrage leveren aan een prettige woon- en werkomgeving. In het waterplan is 

de gezamenlijke visie op het waterbeheer in bebouwd gebied, inclusief de plaats van het water 

binnen de inrichting van het bebouwd gebied, weergegeven. Daarnaast is het waterbeleid tus-

sen de gemeente, het waterschap en andere partijen op elkaar afgestemd zodat het waterbe-

heer wordt uitgevoerd tegen de laagst maatschappelijke kosten. In het waterplan zijn concrete 

afspraken over normen, maatregelen, de bekostiging van de maatregelen en de doorwerking 

in de ruimtelijke ordening weergegeven.  

ARCHEOLOGIE, CULTUURHISTORIE EN LANDSCHAP 

Verdrag van Malta 

In Europees verband is het zogenaamde Verdrag van Malta tot stand gekomen. Uitgangspunt 

van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Waar dit niet mo-

gelijk is, dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van ruim-

telijk beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. 

Om dit meewegen te laten plaatsvinden wordt, naast de in ontwikkeling zijnde regelgeving en 

beleid, een economische factor toegevoegd. De kosten voor het zorgvuldig omgaan met het 

bodemarchief, dus de kosten voor inventarisatie, (voor)onderzoeken, bodemonderzoek en do-

cumentatie, worden door de initiatiefnemer betaald. Op 1 september 2007 is de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg van kracht geworden. Hiermee heeft het Rijk het verdrag 

van Malta vertaald in de Nederlandse wetgeving. In navolging hiervan is ook het provinciale 

beleid gericht op het bevorderen dat archeologisch onderzoek een vast onderdeel wordt van 

de planvoorbereiding van ingrepen in en om de bodem. Gemeenten moeten rekening houden 

met archeologie bij nieuwe bestemmingsplannen. Plannen worden getoetst aan het belang van 

het behoud van het archeologisch erfgoed en de consequenties voor het archeologisch bodem-

archief worden nagegaan. 

Nota Belvedère 

De Nota Belvedère, een gezamenlijk beleidsstuk van de ministeries van LNV, OC&W en VROM, 

heeft als doel de cultuurhistorische identiteit sterker richtinggevend te laten zijn voor de in-
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richting van de ruimte, ofwel het verleden als inspiratiebron voor de toekomst. Vertaald naar 

het algemeen ruimtelijk beleid betekent dit voor het landelijk gebied het versterken en benut-

ten van de cultuurhistorische identiteit en de daarvoor bepalende kwaliteiten van de cultuur-

historisch meest waardevolle gebieden in Nederland, de zogenoemde Belvedèregebieden, die 

zijn weergegeven op de Cultuurhistorische waardenkaart van Nederland. 

 

Nagenoeg het gehele binnendijkse gebied van Zuid-Beveland is aangewezen als Belvedèrege-

bied. Realisatie van het beleid voor Belvedèregebieden vindt plaats langs een aantal lijnen: 

� duurzame instandhouding van bestaande kwaliteiten door beleidsmatige verankering in 

het nationaal ruimtelijk beleid en in streek- en bestemmingsplannen; 

� versterking van de cultuurhistorische identiteit door het benutten van kansen bij ruimtelij-

ke ontwikkelingen en initiatieven in deze gebieden en indien nodig door een gebiedsge-

richte aanpak; 

� ter realisatie hiervan wordt een betere benutting en gerichte inzet van het instrumentari-

um door Rijk en provincie voorgestaan. 

Nota Archeologie 2006-2012 

De Nota Archeologie is een integraal document waarin zowel de ruimtelijke als de maatschap-

pelijke aspecten van het archeologiebeleid zijn meegenomen. Met deze nota geeft de provincie 

invulling aan de implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving. Be-

halve dat de provincie invulling geeft aan wettelijke taken, wil de provincie ook ambities voor 

de komende jaren kenbaar maken. Deze ambities zijn het zogenaamde behoud in situ, het 

optimaliseren van kennis voor beleid en de ontsluiting van het archeologisch erfgoed. 

 

Voor een conserverend bestemmingsplan is in het bijzonder de ambitie behoud in situ, dus 

conservering van de resten en de context waarin ze zich bevinden van belang. Voor een ter-

rein van vastgestelde archeologische waarde conform de Archeologische Monumenten Kaart 

(AMK) geldt in principe altijd behoud in situ. Gebieden met een vastgestelde archeologische 

waarde dienen op gemeentelijk niveau minimaal een afdoende planologische bescherming die-

nen te krijgen. Dit bestemmingsplan voorziet hierin. Voor gebieden met een middelhoge of 

hoge verwachtingswaarde is de afweging van archeologische waarden noodzakelijk door mid-

del van archeologisch onderzoek. Gebieden met een lage of zeer lage verwachtingswaarde 

hoeven niet worden onderzocht, tenzij er een vondstmelding bekend is uit het Zeeuws Archeo-

logisch Archief (ZAA) of uit het nationaal informatiesysteem ARCHIS. Onderzoek en behoud 

dienen door diegene die werkzaamheden anders dan normaal gebruik uitvoert in de bodem 

betaald te worden. Archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk wanneer: 

� aangetoond is dat geen archeologische verwachtingswaarden aanwezig zijn; 

� werkzaamheden vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd; 

� werkzaamheden niet dieper worden uitgevoerd dan 0,30 meter onder het maaiveld; 

� het te verstoren oppervlak niet groter is dan 100 mN, tenzij het een terrein is dat op de 

Archeologische Monumentenkaart Zeeland gewaardeerd is als een terrein met zeer hoge 

of hoge archeologische waarde; 

� herbouw plaatsvindt met dezelfde afmetingen en dezelfde maat funderingen, dus zowel 

horizontaal en verticaal, als het oorspronkelijke bouwwerk. 
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Gemeenten kunnen enerzijds afwijken van de verplichting tot archeologisch onderzoek en an-

derzijds indien archeologisch onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht onderzoek juist ver-

plichten. Vroegtijdig overleg dient te worden gepleegd om problemen achteraf te voorkomen.  

Omgevingsplan Zeeland/PRV 

Beeldkwaliteit is een begrip dat door de Provinciale Discussienota Beeldkwaliteit 2003 in Zee-

land op de agenda is gekomen. De beeldkwaliteit is mede bepalend voor de aantrekkings-

kracht van Zeeland als woon- en recreatiegebied. Beeldkwaliteit heeft een sterke overlap met 

het begrip landschap en landschapskwaliteit, en andere aspecten van de omgevingskwaliteit 

zoals de cultuurhistorie. Vertrekpunt voor het provinciale landschapsbeleid is dat ruimtelijke 

ingrepen met gevolgen voor het landschap steeds gepaard gaan met inspanningen om de 

landschappelijke kwaliteiten te verhogen. Dit vertrekpunt wordt onder meer uitgewerkt in de 

paragrafen met betrekking tot landschappelijke inbedding en het principe van verevening. 

Door dit vertrekpunt op deze wijze te verankeren in het provinciale beleid wordt tevens invul-

ling gegeven aan de principes van de Europese Landschapsconventie (ELC) ten behoeve van 

het behoud en de versterking van landschapswaarden. 

 

Om de beeldkwaliteit van Zeeland te versterken is het primair noodzakelijk dat het aspect 

beeldkwaliteit systematisch betrokken wordt bij planprocessen. Om dit te bereiken wordt bij 

concrete plannen, afhankelijk van omvang en betekenis van het plan, om een beeldkwaliteits-

plan of -paragraaf gevraagd waarin het aspect beeldkwaliteit wordt uitgewerkt, maar waarin 

tevens wordt aangegeven hoe locatiekeuzes of keuzes over vormgeving tot stand zijn geko-

men zonder dat daarbij cultuurhistorische, natuur- en landschapswaarden over het hoofd wor-

den gezien. Op deze manier wordt voor iedereen inzichtelijk gemaakt hoe een ontwerp tot 

stand is gekomen en kan bij toekomstige ontwikkelingen op de ontwerpfilosofie worden aan-

gehaakt. In het Omgevingsplan is dit nader uitgewerkt in een viertal denkstappen. Bij de be-

oordeling van een plan zal erop worden toegezien of de denkstappen daadwerkelijk en af-

doende zijn doorlopen. Op provinciaal niveau wordt geen inhoudelijk oordeel geveld over het 

beeldkwaliteitplan of beeldkwaliteitparagraaf. Dit vormt een verantwoordelijkheid van ge-

meenten. 

NATUUR 

Natura 2000  

Bij de ruimtelijke planvorming is het van belang om vooraf te onderzoeken of en welke dier- 

en plantensoorten er voorkomen, wat hun beschermingsstatus is en wat de effecten zijn van 

de ingreep op het voorbestaan van de gevonden soorten. Aangezien dit bestemmingsplan in 

principe een beheersplan is, heeft ten behoeve van voorliggend plan geen nader onderzoek 

plaatsgevonden naar de voorkomende planten- en diersoorten. Bij toekomstige ontwikkelingen 

dient vastgesteld te worden in hoeverre het aannemelijk is dat de in het betreffende kilome-

terhok gesignaleerde soorten specifiek in het te ontwikkelen gebied voorkomen. Tevens moet 

worden onderzocht in hoeverre de beoogde ontwikkeling een bedreiging vormt voor het voort-

bestaan van de betreffende soorten. Opgemerkt wordt dat voorzover deze ontwikkelingen be-

trekking hebben op het bestaand bebouwd gebied, het reëel is om te veronderstellen dat de 

consequenties voor beschermde plant- en diersoorten gering zullen zijn. 
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Vogelrichtlijn 

De Vogelrichtlijn heeft het doel om alle in het wild levende vogels en hun habitats op het 

grondgebied van de Europese Unie te beschermen en te beheren. Hiervoor zijn onder meer 

speciale beschermingszones aangewezen. Ook is het verplicht om passende maatregelen te 

nemen om de kwaliteit van de leefgebieden niet te laten verslechteren. Verder mogen er geen 

storende factoren in gebieden optreden die negatieve gevolgen hebben op het voortbestaan 

van de vogelsoorten die door de Vogelrichtlijn beschermd worden. In het plangebied zijn delen 

van de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Deesche Watergang aangewezen als Vogelricht-

lijngebied. Omdat het hier een actualisering van het bestemmingsplan betreft zijn er geen 

consequenties te verwachten op het Vogelrichtlijngebied. Bij nieuwe ontwikkelingen dient re-

kening te worden gehouden met de externe werking die mogelijk uitgaat van deze bescherm-

de gebieden.  

Habitatrichtlijn 

In mei 1992 is de Habitatrichtlijn van kracht geworden. Deze richtlijn behelst de instandhou-

ding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna. De richtlijn is mede bedoeld voor het 

realiseren van een Europees ecologisch netwerk dat gericht is op de instandhouding van een 

groot aantal bedreigde habitats en soorten op internationaal niveau. Rijk, provincie en ge-

meenten hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid de natuur te beschermen. Tot die na-

tuur behoren alle natuurgebieden, maar ook de beschermde planten- en diersoorten binnen en 

buiten deze gebieden. Het behoud van de soortenrijkdom is een belangrijk onderdeel van het 

natuurbeleid. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid is gebaseerd op nationale en internatio-

nale afspraken.  

Flora- en Faunawet 

Rijk, provincie en gemeenten hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid de natuur te be-

schermen. Tot die natuur behoren alle natuurgebieden, maar ook de beschermde planten- en 

diersoorten binnen en buiten deze gebieden. Het behoud van de soortenrijkdom, ofwel het 

behoud van biodiversiteit, is een belangrijk onderdeel van het (rijks)natuurbeleid. Die geza-

menlijke verantwoordelijkheid is gebaseerd op nationale en internationale afspraken, onder 

andere vastgelegd in de Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Deze internationale ver-

plichtingen zijn voor een groot deel verankerd in de Nederlandse regelgeving, voornamelijk in 

de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet.  

 

De Flora- en Faunawet bepaalt onder meer dat het verboden is om beschermde planten- en 

diersoorten zonder noodzaak te verontrusten of zijn voortplantings- of rustplaats te verstoren 

dan wel te beschadigen. De Minister van LNV kan ontheffing verlenen van de opgenomen ver-

boden mits er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien daarmee geen afbreuk 

wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke ver-

spreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan en er sprake 

is van dwingende redenen van groot openbaar belang. 

Natuurbeschermingswet 1998 

Nederland heeft sinds 1967 een Natuurbeschermingswet. Deze wet maakte het onder andere 

mogelijk om gebieden aan te wijzen als Beschermde- en Staatsnatuurmonumenten en ze zo te 

beschermen. De Natuurbeschermingswet 1967 voldeed echter niet aan de verplichtingen die in 

internationale verdragen en Europese verordeningen aan de bescherming van gebieden en 
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soorten worden gesteld. Daarom is in 1998 de Natuurbeschermingswet 1998 tot stand geko-

men. De Natuurbeschermingswet 1998 moest de bescherming van natuurgebieden, zoals 

vastgelegd in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, in nationale wetgeving vastleggen. Al snel 

bleek dat de omzetting van Europese regels in deze wet onvoldoende was. De wet is wederom 

gewijzigd en op 1 oktober 2005 in werking getreden. 

 

Het bestemmingsplan is het richtinggevend kader voor een goede ruimtelijke ordening en het 

toetsingskader voor de vele gemeentelijke vergunningen die door gemeenten worden afgege-

ven. De Natuurbeschermingswet schrijft voor gebieden aangewezen als Natura 2000, waaron-

der de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Deesche Watergang een verplicht beheerplan 

voor. In dit plan moeten de instandhoudingsdoelstellingen worden uitgewerkt in ruimte, tijd en 

concrete ingrepen. In de Natuurbeschermingswet is vastgelegd dat de instandhoudingsdoel-

stellingen in deze gebieden voorop staan. In de wet wordt het verbod op uitvoering van activi-

teiten die mogelijk een negatief effect hebben op instandhoudingsdoelstellingen zonder een 

vergunning expliciet aangegeven. Indien niet zeker is of er een negatief effect zal optreden 

dient er een vergunning aangevraagd te worden.  

 

Een bestemmingsplan in of nabij een Natura 2000-gebied dient altijd getoetst te worden aan 

de Natuurbeschermingswet 1998.   

Omgevingsplan Zeeland/PRV 

De ecologische en natuurlijke kwaliteiten van Zeeland komen onder meer tot uitdrukking in de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De Zeeuwse EHS bestaat uit bestaande natuurkerngebie-

den, nog te realiseren natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones. De Oos-

terschelde, het Veerse Meer, de Schenge en de Deessche Watergang zijn aangewezen als ge-

bieden behorende tot de EHS. Voor gebieden aangewezen als EHS geldt de verplichting tot 

instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden en het zogenoemde “nee-tenzij” 

regime. Het ruimtelijk beleid is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van deze wezenlijke 

kenmerken en waarden waarbij tevens rekening wordt gehouden met de medebelangen die in 

het gebied aanwezig zijn. Ruimtelijke initiatieven zijn niet toegestaan indien deze de wezenlij-

ke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatie-

ven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Zonering en gerichte maat-

regelen dienen te zorgen voor goede milieucondities, die nodig zijn om de gestelde natuurdoe-

len te realiseren. Via gerichte maatregelen zullen aanvullend op het beheer van de EHS kriti-

sche soorten extra beschermd worden. Ter verbreding van het natuurbeleid wordt, waar de 

natuurdoelen dat toelaten, ruimte geboden voor koppeling met andere functies zoals agrarisch 

natuurbeheer, waterberging en recreatief medegebruik. 

 

Om de karakteristieke kwaliteit van de natuur en landschap te behouden, dienen alle bestaan-

de natuurgebieden publiekrechtelijk beschermd te worden. Via het nationaal beleid wordt met 

een natuurbestemming een bescherming geboden. Rond bestaande natuurgebieden geldt een 

planologische afwegingszone van 100 meter, waarbij de invulling afhankelijk is van de mate 

van openheid en de verstoringgevoeligheid van het natuurstreefbeeld. Een goede omgevings-

kwaliteit is van wezenlijk belang bij het behoud van de Zeeuwse biodiversiteit. Indien op grond 

van zwaarwegende maatschappelijke overwegingen bestaande natuur aangetast wordt, dient 

er natuurcompensatie plaats te vinden. Voor het beheer van bestaande natuurgebieden wordt 
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tot slot gestreefd naar een structureel, actief natuurbeheer door de terreinbeherende organi-

saties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Zeeuws Landschap dan wel particulier natuur-

beheer.  

Natuurbeheerplan Zeeland 2009. 

Op 29 september 2009 heeft provincie Zeeland het Natuurbeheerplan Zeeland 2009 vastge-

steld. In dit Natuurbeheerplan is de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheersge-

bieden vastgelegd, zijn de natuurdoelen per gebied beschreven, zijn de mogelijke beheers-

pakketten aangeduid en zijn de mogelijke beheerders aangegeven.  

Notitie “Begrenzing van kwetsbare natuur binnen de Zeeuwse Ecologische Hoofdstructuur in 

het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij” (2002) 

Op 8 mei 2002 is de Wet Ammoniak en Veehouderij van kracht geworden. De nieuwe wet 

geeft aan dat de provincies verplicht zijn om kwetsbare, voor verzuring gevoelige, natuurter-

rein aan te wijzen die onder de werking van de Wet Ammoniak en Veehouderij komen te val-

len. Doel van deze wet is de neerslag van ammoniak in Nederland te verminderen en boven-

dien de neerslag van ammoniak op kwetsbare natuur extra te verminderen. Door deze wet zal 

de uitstoot van ammoniak in en direct rond de kwetsbare natuur niet groeien. Op 18 maart 

2003 heeft provincie Zeeland de begrenzing van kwetsbare natuur binnen de EHS vastgesteld. 

Deze begrenzing houdt in dat binnen de kwetsbare natuur en een zone van 250 meter daar 

omheen, beperkingen voor vestiging en uitbreiding van veehouderijen gelden: 

� vestiging of starten van een neventak veehouderij is niet mogelijk, behalve wanneer de 

dieren voor natuurbehoud gehouden worden;  

� uitbreiding van een veehouderij is alleen mogelijk als de ammoniakuitstoot van het bedrijf 

binnen een vastgesteld individueel emissieplafond blijft;  

� kleine melkrundveehouderijen kunnen wel uitbreiden, maar moeten daarbij binnen een 

algemeen emissieplafond van 800 kilo ammoniak per jaar blijven;  

� paarden, schapen, volgens biologische methoden gehouden dieren en dieren gehouden 

voor natuurbehoud zijn uitgezonderd van de regeling voor uitbreiding.  

Regiovisie Stedelijke Ontwikkelingszone Goes (2000) 

Als hoofdstrategie is in de regiovisie gekozen voor een bundeling van de stedelijke ruimte-

claims van de gehele Bevelandse regio in de ontwikkelingszone, zodat buiten de zone gelegen 

gedeelten worden gevrijwaard van toekomstige stedelijke claims. De volgende onderdelen zijn 

relevant: 

� het beleid is gericht op het waarborgen van de kwaliteit van de aanwezige natuur- en 

landschapswaarden, door onder meer het verbinden van oude getijdegeulen en kreken 

binnen de ontwikkelingszone of het accentueren van de loop van voormalige kreken in het 

landschap. In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan een ecologische verbinding tussen 

de Schenge en de Deessche Watergang en tussen de Schenge en het Zwake; 

� binnen de stedelijke ontwikkelingszone worden in het stedelijk uitloopgebied tussen Goes 

en Heinkenszand, het zogenaamde landschapspark, de mogelijkheden voor recreatief me-

degebruik vergroot door onder ander de toegankelijkheid van de gebieden voor recreanten 

te verbeteren. Door ruimtelijke functies te combineren kan een bijdrage worden geleverd 

aan een duurzame inrichting van het stedelijke uitloopgebied. Overigens is dit uitloopge-

bied in het Omgevingsplan, waarin de stedelijke ontwikkelingszone Goes is verwerkt, ver-

der niet meer opgenomen. 
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Landschapsontwikkelingsplan 

De gemeente heeft een Landschapsontwikkelingsplan opgesteld. Het doel van het Land-

schapsontwikkelingsplan is om een algehele landschappelijke visie op het buitengebied van de 

gemeente Goes te geven. Het Landschapsontwikkelingsplan is de vertaling van de provinciale 

doelstelling duurzaam ontwikkelen. Met het plan zal duidelijk worden welke invloed de diverse 

ontwikkelingen hebben op het landelijk gebied. Er wordt door middel van wensbeelden inge-

gaan op de ontwikkeling van de in het Goese buitengebied aanwezige landschapstypen en het 

versterken van de karakteristieken waardoor er een gedifferentieerd landschap ontstaat. Hier-

bij hoort ook de ontwikkeling van de EHS en verbindingszones.  

 

Het versterken en differentiëren van de verscheidenheid aan landschapstypen rondom Goes 

resulteert in een kwaliteitsimpuls voor het buitengebied. Om bewoners en bezoekers van Goes 

deze kwaliteiten te laten beleven wordt het voor hen mogelijk gemaakt om het buitengebied 

op een gemakkelijke en aangename wijze te bezoeken. Hiervoor worden nieuwe aantrekkelijke 

en veilige recreatieve routes voorgesteld die aansluiten op de stad en bestaande routes. In 

aansluiting op het faciliteren van recreatief bezoek stimuleert dit, naast de kwaliteitsimpuls in 

het landschap, tot een bezoek aan het buitengebied van Goes. Bestaande recreatiedoelen 

worden benut en nieuwe recreatieve hotspots geïntroduceerd om de aantrekkingskracht van 

het buitengebied te vergroten. Initiatieven die de attractieve waarde van het buitengebied 

verder versterken worden gestimuleerd. Nieuwe aantrekkelijk plekken kunnen ontstaan. Het 

programma wordt ondergebracht op locaties die daar ruimtelijk-functioneel het meest geschikt 

voor zijn. Het programma en het landschap kunnen elkaar hierbij versterken. Het Landschaps-

ontwikkelingsplan is een toetsingskader voor het gemeentelijk beleid ten aanzien van natuur 

en landschap en een ondersteunings- en toetsingskader voor het ruimtelijk ordeningsbeleid, 

met name het onderbouwen van nieuwe of veranderen van bestaande (delen van) bestem-

mingsplannen. De landschappelijke visie is dus grotendeels bepalend  voor de afweging van de 

diverse belangen in het gebied.  

 

Bij een autonome ontwikkeling van het gebied, zonder overkoepelende visie op de ruimtelijke 

inrichting en vormgeving van het buitengebied, kunnen ruimtelijke elementen hun intrede 

doen op plekken waar ze programmatisch niet het best tot hun recht komen en het land-

schappelijke beeld sterk schaden. Verrommeling van het landschap en een onduidelijke ruim-

telijke structuur is hiervan het logische gevolg. Het Landschapsontwikkelingsplan is een plan 

met een realistische toekomstwaarde dat maatschappelijk breed gedragen wordt. Een plan 

waarin het onderliggende beleid sturend is en resulteert in het uitvoeren van concrete projec-

ten, die binnen een termijn van 20 jaar gerealiseerd kunnen worden. Thans wordt gewerkt 

aan een uitvoeringsprogramma voor deze projecten. 

LANDBOUW 

Agenda voor een Vitaal Platteland 

Binnen de landbouw wordt het economisch perspectief meer divers. Naast de agrarische pro-

ductie zoeken landbouwbedrijven verbreding in de bedrijfsvoering door combinaties met bij-

voorbeeld natuurbeheer of zorgfuncties, of wordt de bedrijfsvoering gericht op meer onderde-

len van de voedselproductie. Vooral nabij steden is op het platteland sprake van een verschui-

ving van een landbouw- naar een plattelandseconomie. Maar er is ook meer vraag naar ruimte 
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voor natuur, water en wonen. De landbouw staat door al deze ruimteclaims en door de milieu- 

en watereisen onder druk, maar is en blijft een belangrijke factor in de economische positie 

van Nederland. 

 

Conform de Nota Ruimte is in de visie aangegeven dat een aantal landbouwontwikkelingsge-

bieden zijn aangewezen voor een kapitaalintensieve en/of niet grondgebonden sectoren. Deze 

landbouwontwikkelingsgebieden zorgen voor ruimtelijke clustering van bepaalde landbouwsec-

toren, wat leidt tot economische en landschappelijke voordelen. Voor de grondgebonden sec-

toren is geen specifiek ruimtelijk rijksbeleid ontwikkeld. Voor de intensieve veehouderij is de 

aanpak van de reconstructiegebieden essentieel.  

Omgevingsplan Zeeland/PRV 

Het beleid voor de landbouw richt zich in eerste instantie op het in stand houden en verder 

ontwikkelen van de agrarische productiefunctie en het versterken van de agrarische productie-

structuur. Een voortgaande inspanning gericht op de vitaliteit van het platteland is uitgangs-

punt, waarbij het proces van aanpassing en verandering binnen de landbouw wordt gestimu-

leerd.  

Grondgebonden landbouw 

De provincie ondersteunt de noodzakelijke veranderingen in de landbouw door voor de grond-

gebonden en verbrede landbouw, in ruimtelijke zin, maximale flexibiliteit te bieden. Een ruim-

telijke zonering is hierbij niet aan de orde. De provinciale inzet is er op gericht op verbetering 

van de agrarische (productie)structuur en het realiseren van een hoogwaardige en duurzame 

kwaliteitsproductie. Schaalvergroting, intensivering, diversificatie, innovatie en samenwerking 

zijn daarbij de sleutelwoorden. Er worden, tenzij sprake is van bestaande knelpunten in ver-

band met ruimtegebruik en/of milieuhinder, geen mogelijkheden geboden voor nieuwvestiging 

van grondgebonden agrarische bouwvlakken. Op basis van een samenhangende ruimtelijke 

visie of bij een specifieke taakstelling kan van dit principe worden afgeweken. Voor een nieuw 

agrarisch bouwvlak komen alleen volwaardige grondgebonden agrarische bedrijven in aan-

merking. 

Glastuinbouw 

Met betrekking tot glastuinbouw streeft de provincie naar concentratie op grootschalige pro-

jectvestigingen. Deze grootschalige projectvestigingen zijn niet gelegen in de gemeente Goes, 

waardoor nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven hier niet is toegestaan. Nieuwe glastuin-

bouwbedrijven zijn slechts toelaatbaar als beperkt ondersteunende neventak op een bestaand 

agrarisch bedrijf, mits dit landschappelijk en milieuhygiënisch aanvaardbaar is. De omvang 

van de neventak is onder andere afhankelijk van de bedrijfsomvang en de noodzaak voor de 

continuïteit van het bedrijf, maar mag niet meer dan 2.000 m2 bedrijfsvloeroppervlakte be-

dragen. Aan bestaande niet-grondgebonden agrarische bedrijven worden in beperkte mate 

groeimogelijkheden geboden wanneer dit onder andere voor het behoud van een reëel per-

spectief op continuïteit van de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Bestaande solitaire glastuin-

bouwbedrijven kunnen zich tot een maximum van 2 hectare verder ontwikkelen. Wanneer er 

zicht is op sanering van glasopstanden elders in de provincie en wanneer verdere ontwikkeling 

niet strijdig is met de omgevingskwaliteiten ter plaatse kan verdere uitbreiding worden toege-

staan tot een maximum van 4 hectare. 
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Intensieve veehouderijen 

Voor niet-grondgebonden landbouw wordt, zowel vanuit landschappelijke als economische 

overwegingen, gestreefd naar bundeling en concentratie van activiteiten. Verplaatsing van 

intensieve veehouderijen vanuit de overschotgebieden naar Zeeland wordt afgewezen. Groot-

schalige ontwikkeling van intensieve veehouderij is ongewenst vanwege het grote beslag dat 

daardoor op de in Zeeland beperkt aanwezige mogelijkheden voor groei van de veestapel ge-

legd wordt. In het Omgevingsplan wordt, tenzij sprake is van het oplossen van bestaande 

knelpunten in verband met ruimtegebruik en/of milieuhinder, geen mogelijkheid geboden voor 

nieuwvestiging van intensieve veehouderijen. De vestiging van grote industrieel aandoende 

bedrijven, waaronder bedrijven met een vloeroppervlakte van 5.000 m2 of meer worden ver-

staan, dient te worden tegengegaan. Nieuwe intensieve veehouderijen zijn slechts toelaatbaar 

als beperkt ondersteunende neventak op een bestaand agrarisch bedrijf, mits dit landschappe-

lijk en milieuhygiënisch aanvaardbaar is. De omvang van de neventak is onder andere afhan-

kelijk van de bedrijfsomvang en de noodzaak voor de continuïteit van het bedrijf, maar mag 

niet meer dan 1.600 m2 bedrijfsvloeroppervlakte bedragen. Aan bestaande niet-

grondgebonden agrarische bedrijven worden in beperkte mate groeimogelijkheden geboden 

wanneer dit onder andere voor het behoud van een reëel perspectief op continuïteit van de 

bedrijfsvoering noodzakelijk is en de bedrijfsvloeroppervlakte maximaal 5000 m2 bedraagt. Bij 

een bedrijfsvloeroppervlakte van meer dan 5.000 m2 is een eenmalige maximale uitbreiding 

van 10% toelaatbaar. Als echter wettelijke eisen ten aanzien van dierenwelzijn een verruiming 

van de maatvoeringen eisen wordt daar ruimte voor geboden.  

Veehouderij 

Veehouderij en in het bijzonder de grondgebonden melkveehouderij kan een bijdrage leveren 

aan de diversificatie van de agrarische bedrijfsstructuur. Vanwege de economische impuls voor 

het landelijk gebied en de versterking van de agrarische bedrijfsstructuur wordt de 

(nieuw)vestiging van melkveehouderijbedrijven in de provincie Zeeland, waar mogelijk binnen 

de beschikbare milieuruimte, ondersteund. Het streven is daarbij de beperkt beschikbare mili-

euruimte voor de groei van de veestapel vooral in te zetten voor de groei van de grondgebon-

den (melk)veehouderij.  

Teeltondersteunende voorzieningen 

Teeltondersteunende voorzieningen (TOV) zijn voorzieningen of constructies die gebruikt wor-

den om de groeiomstandigheden van het gewas beter te kunnen controleren en beïnvloeden. 

Voorzieningen van tijdelijke aard en minder in het oog springende grofmazige netten zijn toe-

gestaan. Ingrijpender voor landschap en beeldkwaliteit zijn voorzieningen als plastic boogkas-

sen, regenkappen en fijnmazige hagelnetten. Hiervoor geldt een specifieke regeling. Deze 

houdt in dat deze soorten voorzieningen toelaatbaar zijn als er sprake is van een goede land-

schappelijke inbedding. Wanneer het oppervlak aan regenkappen en fijnmazige hagelnetten 

toeneemt, betekent dit dat ook de inspanningen ten behoeve van een goede landschappelijke 

inbedding fors dienen toe te nemen. Tevens mag er geen lichtuitstraling plaatsvinden en mag 

de bijzondere karakteristieke openheid van het betreffende landschapstype niet worden aan-

getast. Een voorbeeld hiervan is de Poel. Daarnaast zijn teeltondersteunende voorzieningen 

binnen de EHS niet toegestaan. Voor boogkassen geldt overigens een maximum oppervlakte 

per bedrijf van 1 hectare. 
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Bouwen buiten het bouwvlak 

Op afstand van het bouwvlak zijn kleinschalige bouwwerken van circa 50 m² toelaatbaar in-

dien door de Agrarische Adviescommissie Zeeland of door een andere door de gemeenteraad 

aangewezen agrarische deskundige kan worden aangetoond dat deze bouwwerken noodzake-

lijk zijn ten behoeve van een doelmatige agrarische bedrijfsvoering. In specifieke gevallen kan 

op basis van een expliciete onderbouwing maatwerk worden geleverd. In alle gevallen vormen 

de vormgeving van het bouwwerk en de landschappelijke inpassing belangrijke aandachtspun-

ten.  

Aquacultuur en zilte teelten 

Tot aquacultuur wordt de kweek van schaal- en schelpdieren, vis, zouttolerante gewassen en 

andere aquatische producten gerekend. Het gaat hierbij niet alleen om voedingstoepassingen, 

maar ook om industriële en energietoepassingen van gekweekte aquatische organismen. Waar 

de veranderingen in het klimaat, de voorziene bodemdaling in met name de kustprovincies en 

de toenemende verzilting een bedreiging lijken te vormen voor de gangbare landbouw, bieden 

ze kansen voor een omschakeling naar aquacultuur. In heel Zeeland worden dan ook initiatie-

ven voor aquacultuur gestimuleerd en ondersteund. Hierbij kan onder andere gedacht worden 

aan financiële ondersteuning en het realiseren van specifieke inrichtingsmaatregelen. Met na-

me de oevers van de deltawateren worden, vanwege de beschikbaarheid van zout water, 

kansrijk geacht voor initiatieven. De mogelijkheden voor financiële ondersteuning zijn in het 

Provinciale Sociaal Economisch Beleidsplan (PSEB) nader geconcretiseerd. Uitgangspunt voor 

provinciale ondersteuning is dat van zilte teelten of aquacultuur geen nadelige invloed uit mag 

gaan op de in bepaalde gebieden van nature aanwezige beschikbare zoet-

(grond)watervoorraad. Aangezien bedrijven die investeren in aquacultuur worden gekenmerkt 

door verschillende fysieke vestigingsvormen wordt allereerst onderscheid gemaakt in bedrij-

ven die naar aard, omvang en schaal passen in de categorie agrarische, agrarisch aanverwan-

te of semi-agrarische bedrijven, en bedrijven die de uitstraling hebben van een regulier be-

drijf. Bij de eerste categorie, de agrarische, agrarisch aanverwante of semi-agrarische bedrij-

ven, is het oprichten van bedrijfsgebouwen gekoppeld aan het agrarisch bouwvlak. In andere 

gevallen is vestiging op een bedrijventerrein aan de orde. In principe wordt daarmee aange-

sloten bij het algemene vestigingsbeleid voor bedrijven en agrarische vestiging. Voor nieuwe 

volwaardige initiatieven in het landelijk gebied die direct gebonden zijn aan zout water kan, 

als ter plaatse geen vestigingsmogelijkheden zijn, mogelijkheid voor nieuwvestiging langs de 

oevers van de deltawateren worden geboden. Er wordt overigens geen onderscheid gemaakt 

tussen grondgebonden vormen en niet-grondgebonden vormen, zoals foliebassins, van aqua-

cultuur. Bij inpassing dient de gebruikelijke afweging ten opzichte van de omgevingskwalitei-

ten te worden gemaakt. De provincie heeft hierbij een grove zonering langs de deltawateren 

opgenomen die door de gemeenten nader uitgewerkt kan worden.  

Bedrijfswoning 

Ten slotte is betreffende agrarische bedrijven het oprichten van een tweede agrarische be-

drijfswoning alleen mogelijk wanneer de noodzaak hiertoe vanuit het oogpunt van de agrari-

sche bedrijfsuitvoering en bedrijfsomvang aangetoond kan worden.  
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Regiovisie “De Bevelanden” 

Voor het buitengebied is de uitwerking van het gedeelte “De Bevelanden Werkt” uit de regiovi-

sie de thema’s rurale economie en aquacultuur relevant. Met betrekking tot de rurale econo-

mie is de visie als volgt verwoord: 

� niet kijken naar het landelijk gebied als gebied waar de landbouw verdwijnt, maar kijken 

naar het landelijk gebied dat bezig is met verandering en vernieuwing. De economische 

perspectieven voor het landelijk gebied vooral invullen vanuit de invalshoek dat de bete-

kenis van het landelijk gebied voor de Bevelandse samenleving alleen maar toeneemt; 

� geen benadering van teveel van bovenaf sturen van het grondgebruik via toedelen van 

ruimte en het opdelen van de Bevelanden in allerlei soorten gebieden, maar toetsen van 

initiatieven en activiteiten aan hun bijdrage aan de economie en kwaliteit van het gebied; 

� bij plattelandsontwikkeling op de Bevelanden inzetten op: 

- grootschalige marktgerichte landbouw in met name Noord-Beveland en het oostelijk 

deel van Reimerswaal; 

- onderzoeken kansrijkheid van het in de markt zetten van de Bevelanden als regionaal 

agribusinesscomplex en het uitbreiden van een van de agribusinessterreinen tot agri-

businesspark en het agrologistiek centrum Nishoek; 

- onderzoeken mogelijkheden van uitbreiding van glastuinbouwareaal aansluitend aan 

de bestaande complexen in de Eerste Bathpolder en de Willem-Annapolder; 

- integrale inzet van belevingslandbouw binnen de totale regio via toepassing van het 

beleid nieuwe economische dragers; 

- naast deze aan de landbouw gerelateerde vormen van plattelandsontwikkeling ook ge-

biedsgericht invulling geven aan mogelijkheden voor zelfstandige woon- en zorgfunc-

ties in het landelijk gebied. 

 

Voor de uitwerking van aquacultuur in de Bevelanden worden, voor zover betrekking hebben-

de op het buitengebied van Goes de volgende aanbevelingen gegeven: 

� ruimte bieden voor viskweek in het landelijk gebied in voormalige agrarische gebouwen. In 

dat verband is ook van belang om viskweek op te nemen als toelaatbare activiteit binnen 

de agrarische bestemming; 

� voor zoutwaterlandbouw en kweek van algen en wieren vormen de zones langs Wester-

schelde, Oosterschelde en Veerse Meer belangrijke onderzoeksgebieden. 

Landschapsontwikkelingsplan 

De traditionele akkerbouw in het buitengebied van Goes floreert de laatste jaren, zeker op het 

nieuwland. Toch komen er steeds vaker verzoeken om een andere agrarische tak te kunnen 

ontwikkelen, namelijk aquacultuur. Momenteel ligt er ten zuiden van het Goese Sas een zee-

aaskwekerij. Deze is landschappelijk weinig aantrekkelijk. Aquacultuur kan zowel binnendijks 

als buitendijks plaatsvinden. Aquacultuur wordt binnendijks wel eens onterecht als bedreiging 

gezien voor de traditionele landbouw. In veel gevallen kunnen aquacultures geïsoleerd worden 

met folie. Bovendien heeft de traditionele akkerbouw in de Wilhelminapolder en in de Oud-

Sabbingepolder veelal voldoende aan hangwater en neerslag, waardoor er voldoende zoet wa-

ter is voor de akkerbouw en verzilting van oppervlaktewater geen probleem hoeft te zijn. Een 

methode om conflicten te voorkomen kan bovendien zijn het clusteren van aquacultuur in 

grootschalige concentratiegebieden. Aquacultuur biedt vooral kansen voor de landbouwsector. 

Een agrariër kan met een klein oppervlakte aquacultuur zeer goed rondkomen. Door aquacul-
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tuur slechts toe te staan met een overmaat, kunnen combinaties gecreëerd worden met na-

tuur en recreatie. Deze overmaat kan dan ook gebruikt worden voor zuivering van voedselrijk 

afvalwater uit de aquacultures. Zo kan een soort zogenaamd blauw-voor-groen-regeling ont-

staan. De Wilhelminapolder, de Oud-Sabbingepolder en de buitendijkse gebieden langs het 

Veerse Meer zijn voor aquacultuur zeer geschikt door hun ligging langs het zoute water. De 

oostelijke Wilhelminapolder is relatief zandig en hoog en daardoor minder geschikt voor de 

traditionele landbouw. Dit deel is dus geschikt voor aquacultuur, vooral ook omdat in deze zo-

ne ook al veel andere functies liggen die de oorspronkelijke openheid al hebben aangetast, 

waaronder de bestaande aquacultuur bij het Goese Sas. Het westelijk deel is erg open en 

daardoor kwetsbaar voor verrommeling. In dit gebied is aquacultuur vanuit landschappelijk 

oogpunt niet gewenst. De westkant van de Oud-Sabbingepolder bestaat uit relatief kleine pol-

ders tussen dijken. Ook liggen hier buitendijks langs het Veerse Meer gebieden die nu nog in 

gebruik zijn voor akkerbouw. Indien buitendijks bij het Veerse Meer aquacultures kunnen wor-

den ontwikkeld, is het een mogelijkheid om een extra dijk aan te leggen met een gat erin, 

waarbij de minder aantrekkelijke delen van de bedrijven achter de dijk kunnen worden weg-

gestopt, terwijl de voor natuur en recreatie aantrekkelijke delen dan zichtbaar langs het Veer-

se Meer kunnen liggen. Aquacultuur ligt bij de Schenge niet voor de hand, omdat hier verdere 

verzilting ongewenst is voor de bestaande landbouw en omdat door afvalstoffen eutrofiëring 

zal optreden wat nadelig is voor natuur in het Schengegebied. Daarnaast is de lage ligging van 

de Schenge ongunstig. 

WONEN 

Omgevingsplan Zeeland/PRV 

Agrarische activiteiten raken vermengd met of worden verdrongen door niet-agrarische activi-

teiten. Het versterken van het multifunctionele karakter van het landelijk gebied wordt in het 

Omgevingsplan mede als doelstelling geformuleerd. De woonfunctie kan bij deze ontwikkelin-

gen een belangrijke kostendrager zijn voor het oplossen van problemen en/of het stimuleren 

van gewenste ontwikkelingen in het landelijk gebied, waardoor een ruimtelijke kwaliteitsver-

betering bereikt wordt en landschappelijke en cultuurhistorische waarden kunnen worden be-

houden en versterkt. Tegelijkertijd kan door het toestaan van een woonfunctie tegemoet ge-

komen worden aan de vraag naar landelijk wonen en wordt woonmigratie gestimuleerd. In het 

landelijk gebied kunnen de volgende mogelijkheden onderscheiden worden waar gewoond 

wordt of wonen mogelijk gemaakt kan worden zonder toepassing van de ruimte-voor-ruimte-

regeling: 

▪ bestaande individuele burgerwoningen; 

▪ bestaande (historische) buitenplaatsen; 

▪ nieuwe landgoederen; 

▪ landelijke bebouwingsconcentraties; 

▪ instellingsterreinen voor zorg en verpleging. 

 

Naast de per woonmogelijkheid aangegeven specifieke voorwaarden mogen nieuwe woningen 

in het landelijk gebied geen belemmeringen opleveren voor de agrarische bedrijfsvoering. De 

nieuwe woningen zullen overigens niet betrokken worden bij de analyse voor de taakstelling 

50 - 50 inbreiding en uitbreiding en kleinschalige projecten van 10 woningen of minder zullen 

niet betrokken worden bij de analyse van de bundelingdoelstellingen per regio. Om nieuwe 
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activiteiten mogelijk te maken zonder aanvullende extra randvoorwaarden en om de klein-

schaligheid te bevorderen is het opstellen van een beeldkwaliteitplan noodzakelijk, dient er 

aandacht besteed te worden aan alle aspecten van het afwegingskader en moeten woningen 

energiezuinig, veilig, comfortabel, toegankelijk en levensloopbestendig gebouwd worden. In 

het Omgevingsplan wordt een bouwvolume van maximaal 750 m3 voor burgerwoningen toe-

gestaan. 

 

Bij nieuwe landgoederen is het doel te komen tot verantwoorde, door de particuliere sector 

betaalde, natuur- en landschapsontwikkeling met een oppervlakte van 5 hectare. Voor moge-

lijke locaties zijn de omgevingskwaliteiten en strategieën richtinggevend. De openbare toe-

gankelijkheid, waarbij maximaal 1 hectare van het landgoed aan de openbaarheid mag wor-

den onttrokken, geldt daarbij als aanvullende randvoorwaarde. De groene inrichting en de 

openbare toegankelijkheid vormen de vereiste verevening. Per landgoed mogen meerdere wo-

ningen in één woning of meerdere solitaire woningen worden gerealiseerd, waarbij een maxi-

male totale omvang van 4500 m3 geldt. Indien meerdere solitaire woningen worden gebouwd, 

dient voor elk gebouw een hectare extra groen te worden gerealiseerd. 

 

In landelijke bebouwingsconcentraties mogen woningen worden toegevoegd mits dit steden-

bouwkundige en landschappelijke meerwaarde oplevert. Daarnaast wordt een investering in de 

omgevingskwaliteit vereist. 

 

Het Omgevingsplan zet enerzijds in op deconcentratie en het terug brengen van instellingen in 

de gebouwde omgeving, anderzijds op het realiseren van kleinschalige voorzieningen in het 

landelijke gebied voor bijzondere groepen. Het saneren van instellingsterreinen valt onder de 

ruimte voor ruimte regeling. Het realiseren van kleinschalige woonzorginstellingen in het lan-

delijk gebied kan door gebruik te maken van beeldbepalende, karakteristieke en monumentale 

boerderijen en bedrijfsgebouwen. Indien voor de zorgfunctie meer ruimte nodig is dan de be-

staande bebouwing biedt, wordt ruimte voor uitbreiding geboden onder de voorwaarde dat er 

een zorgvuldige afweging plaatsvindt en dat de te realiseren uitbreiding past in het beeldbepa-

lende karakter van de bestaande bebouwing. 

Ruimte-voor-ruimte 

Het Omgevingsplan biedt mogelijkheden om vrijkomende en/of voormalige (agrarische) be-

drijfsgebouwen om te zetten in woningen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 

� beeldbepalende, cultuurhistorisch waardevolle vrijkomende agrarische bebouwing, waarbij 

wonen een geschikte vorm is van (her)gebruik van vrijkomende beeldbepalende cultuur-

historisch waardevolle agrarische bebouwing, waarmee behoud van de bebouwing gesti-

muleerd wordt; 

� niet beeldbepalende vrijkomende (agrarische) bebouwing en/of bouwkavels. Hier kunnen 

afhankelijk van de omvang van de te slopen bebouwing 1 tot maximaal 3 woningen wor-

den gebouwd. Daarnaast moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 

- afname van het bouwvolume dient gepaard te gaan met een ruimtelijke kwaliteits-

winst; 

- sloop en het voorkomen van heroprichting dienen te worden gewaarborgd; 
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- het betreft in principe compensatie op dezelfde locatie, tenzij daardoor aantasting zou 

plaatsvinden van landschappelijke, natuur- of cultuurhistorische waarden. In dergelij-

ke gevallen wordt in gezamenlijk overleg gezocht naar een vervangende locatie; 

- er mogen geen belemmeringen ontstaan voor de agrarische bedrijven in de omgeving. 

 

Voor het bepalen van het maximale aantal woningen moet in acht worden genomen dat de 

afname van het bouwvolume gepaard dient te gaan met een ruimtelijke kwaliteitswinst. In de 

Handreiking verevening is als richtlijn opgenomen dat voor de bouw van een compensatiewo-

ning tenminste 850 m2 vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing of 0,5 hectare solitaire glas-

opstanden gesloopt dient te worden. Daarnaast is bij het toepassen van de ruimte voor ruimte 

regeling uitgangspunt dat de kosten die gemaakt worden voor het saneren van een bouwwerk 

of fysiek knelpunt kunnen worden terugverdiend door het bouwen van woningen als kosten-

drager. Om te kunnen bepalen hoeveel woningen als kostendragers gerealiseerd kunnen wor-

den, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde grondquote. De ruimte-voor-ruimte-regeling 

kan daarnaast ook toegepast worden bij voormalige agrarische bebouwing die al tot woon-

doeleinden bestemd is. 

 

Ook woonparken en het experiment boerenerven vallen onder de ruimte-voor-ruimte-regeling. 

Voor woonparken geldt dat teneinde de woonmigratie en de wooneconomie te bevorderen de 

ontwikkeling van nieuwe woonparken wordt ondersteund. Bij de ontwikkeling of uitbreiding 

dient volgens de uitgangspunten van de ruimte voor ruimte regeling een (fysiek) probleem te 

worden opgelost, dan wel ondersteuning geboden te worden aan de gewenste ontwikkelingen. 

Daarnaast mag als gevolg van het realiseren van woonparken de bundelingdoelstelling ten 

hoogste 5% afwijken. De woningen die worden gerealiseerd in woonparken in en/of direct 

grenzend aan kernen in het landelijk gebied dienen te worden meegerekend ten behoeve van 

de realisatie van de inbreidingsdoelstelling. Met betrekking tot het experiment boerenerven 

bestaat de mogelijkheid in het geval van grote detonerende (agrarische) bebouwing de totale 

bebouwing te slopen en te vervangen door minimaal 1 woning met een architectuur passend 

bij de omgeving. Ten einde kleinschaligheid te bevorderen dienen projecten tot en met 10 wo-

ningen niet meegerekend te worden in de bundelingdoelstelling. Daarnaast dienen de investe-

ringen in de omgevingskwaliteiten in evenwicht te zijn met de omvang van het ontwikkelings-

project.  

Regiovisie “De Bevelanden” 

De visie geeft de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de Bevelanden op het gebied 

van wonen aan. Deze visie is beschreven in het gedeelte “De Bevelanden Woont“. De regio 

heeft de verantwoordelijkheid om duurzaam om te gaan met de kwaliteiten van de Bevelan-

den en heeft als doel, waarbij een inspanningsverplichting wordt aangegaan, de woonvraag zo 

veel mogelijk binnenstedelijk door herstructurering, transformatie of inbreiding op te vangen. 

Pas als dit door omstandigheden niet haalbaar blijkt, bijvoorbeeld omdat het karakter van de 

kern daarmee wordt aangetast, wordt tot uitbreiding overgegaan. 

 

In de visie op het wonen in de Bevelanden wordt een aantal zones onderscheiden. Het grond-

gebied van de gemeente Goes omvat de stedelijke ontwikkelingszone Goes, de Veerse Meer-

zone en de zogenaamde balansgebieden. Uitgangspunten met betrekking tot het thema wonen 

voor de stedelijke ontwikkelingszone Goes zijn: 
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� het optimaal faciliteren van de woonvraag nu en in de toekomst. Naast de woningen die 

nodig zijn om aan de eigen woningbouwbehoefte te kunnen voldoen, kunnen hier met na-

me ook woningen en woonmilieus voor mensen van buiten de regio worden gebouwd. 

Naast uitbreiding van de reguliere woonmilieus wordt hier ruimte geboden voor bijzondere 

woonmilieus; 

� het bevorderen van de ruimtelijk functionele samenhang binnen een zone, zodat deze aan 

eigen kwaliteit wint; 

� het ontwikkelen van een sterke eigen identiteit ten opzichte van andere zones met een 

hoge tot middelhoge dynamiek; 

� het ontwikkelen van aantrekkelijke overgangsmilieus (op de randen) met als doel de Be-

velandse verscheidenheid zo optimaal mogelijk beleefbaar te maken. 

 

In de balansgebieden wordt een terughoudend woningbouwbeleid voorgestaan. Zolang er een 

woonvraag vanuit de natuurlijke bevolkingsontwikkeling van de kern zelf is en zolang het 

landschap en de dorpsstructuur een verdere ruimtelijke ontwikkeling kunnen verdragen, is in 

deze gebieden dorpsuitbreiding mogelijk. Inbreiding en/of herstructurering om daarmee de 

dorpsstructuur te verbeteren is te allen tijde mogelijk. Verdere verstedelijking van het buiten-

gebied wordt niet voorgestaan. Functiewijziging van voormalige (agrarische) bedrijfsbebou-

wing naar een woonfunctie, waarbij eventueel vervangende nieuwbouw plaatsvindt, is moge-

lijk maar mag geen belemmering vormen voor de (agrarische) bedrijfsvoering in de directe 

omgeving én moet uitdrukkelijk leiden tot een duurzame ruimtelijke kwaliteitsverbetering. 

Landschapsontwikkelingsplan 

De nabij Goes gelegen kernen dreigen aan Goes vast te groeien. Om de kwaliteit van het wo-

nen in deze kernen te behouden, kan gestreefd worden om de groene, parkachtige buffers 

tussen de dorpen te behouden. Het creëren van groene, verdichte buffers tussen de dorpen 

biedt goede kansen voor de ontwikkeling van extensieve woningbouw in een aantrekkelijke 

groene omgeving. Op deze wijze kan eventueel benodigde groei worden opgevangen en blij-

ven de kleine kernen afzonderlijke dorpjes in een groene omgeving. Grootschalige vraag naar 

nieuwe woningen wordt de komende jaren niet verwacht gezien de lopende woningbouwpro-

jecten in Goes. 

 

De ontwikkeling van nieuwe landgoederen is in het buitengebied van Goes een geschikt middel 

om de groene verdichting op de kreekruggen te realiseren. De zone langs de oude zeedijk, de 

grens van het oudland en de groene buffers tussen de dorpen ten westen van Goes zijn goede 

plaatsen voor nieuwe landgoederen. In de open polders in het nieuwland is de ontwikkeling 

van nieuwe landgoederen niet gewenst, omdat daarmee al snel de karakteristieke openheid 

wordt aangetast. Naast de landschapsontwikkeling zorgen landgoederen ook voor natuuront-

wikkeling en kunnen landgoederen bijdragen aan de realisatie van een aantrekkelijk wandel- 

en fietsgebied op zeer korte afstand van Goes. 

Notitie Lintbebouwing 

In de gemeentelijke notitie wordt geconcludeerd dat het van groot belang is de kwaliteiten van 

bestaande linten te behouden. Dit betekent dat de specifieke kenmerken van een bebou-

wingslint gerespecteerd moeten worden. Ze dragen rond de dorpen bij aan een fraaie over-

gang van dorpskern naar buitengebied en bepalen door hun vaak groene karakter de identiteit 
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van een dorpskern. Daarom is het beleid erop gericht in principe geen individuele woning-

bouwinitiatieven in bebouwingslinten toe te staan. Initiatieven worden op hun merites beoor-

deeld, waarbij de Notitie Lintbebouwing als onderdeel van een brede afweging wordt gehan-

teerd. Invullingen in de lintbebouwing hebben in Kattendijke de voorkeur omdat dit de uitbrei-

ding mogelijk maakt met behoud van de karakteristiek van het dorp en wonen in dit dorp. 

TOERISME EN RECREATIE 

Omgevingsplan Zeeland/PRV 

Op de locatie van recreatieconcentraties en direct daar aansluitend worden nieuwe en aanpas-

sing van bestaande verblijfsrecreatieve voorzieningen planologisch gestimuleerd. Ruimte 

wordt geboden voor geconcentreerde nieuwvestiging van verblijfsrecreatie zoals hotels, 

groepsaccommodaties en plattelandstoerisme. Daarbij dient de ondernemer, net als bij de 

overige verblijfsrecreatieve vormen, te zorgen voor een goede landschappelijke inpassing en 

moet hij tevens een bijdrage leveren aan het principe van verevening. Voor kleinschalige 

groepsaccommodaties, te denken valt aan accommodaties met ruimte voor 25 tot 30 perso-

nen, zijn er mogelijkheden binnen de NED-regeling. Nieuwvestiging van hotels is tevens aan-

sluitend aan bebouwd gebied toegestaan. De provincie wil met name voor Zeeland unieke ini-

tiatieven bevorderen. Indien aangetoond wordt dat het initiatief bijdraagt aan de vernieuwing 

van het Zeeuwse toeristische product, mogen deze unieke projecten ook buiten de recreatie-

concentraties worden gerealiseerd. De intrekking van de Wet op de Openlucht Recreatie 

(WOR) betekent dat er geen landelijk geldende kampeerregelgeving meer bestaat betreffende 

kleinschalig kamperen en dat het ontwikkelen van gemeentelijk kampeerbeleid om die reden 

noodzakelijk is. Voor de provincie is het van belang dat het unieke en kleinschalige karakter 

van het product behouden moet blijven. Nieuwe ontwikkelingsruimte moet verder overeenko-

men met de ontwikkelingsmogelijkheden van de andere toeristische marktsegmenten. Sei-

zoensgebonden arbeiders kunnen overigens worden opgevangen op een tijdelijke minicamping 

of in tijdelijke woonunits.  

Kleinschalig kamperen 

Ten aanzien van kleinschalig kamperen geldt als uitgangspunt de omvang van 15 eenheden 

voor kleinschalige kampeerterreinen. Verdere uitbreiding is mogelijk tot maximaal 25 eenhe-

den. De te realiseren uitbreidingen mogen niet leiden tot extra beperkingen voor omliggende 

bedrijven en het dient niet te gaan om permanente kampeermiddelen.  

Landschapscamping 

Een landschapscamping dient gekoppeld te worden aan een agrarisch bouwvlak en aan reële 

agrarische bedrijfsvoering. Hierbij moeten de gebouwde voorzieningen zoveel mogelijk gecon-

centreerd worden op het bouwvlak. Tevens mag de landschapscamping geen extra beperkin-

gen opleveren voor de omliggende agrarische bedrijven. Daarnaast dient de oppervlakte cul-

tuurgrond ten opzichte van de oppervlakte van de landschapscamping minimaal een verhou-

ding van 2 op 1 te hebben en mogen er maximaal 60 eenheden en minimaal 10 eenheden 

worden gerealiseerd, waarbij een dichtheid van 30 eenheden per hectare geldt. Het principe 

van verevening is van toepassing. Hiervoor dienen de te realiseren natuur- en landschapsele-

menten aan te sluiten op de elementen en waarden in de omgeving en dienen deze een om-

vang te hebben van minimaal 833 m2 per standplaats. Onder voorwaarden zijn ook deels in-

vesteringen in andere omgevingskwaliteiten dan groen aan de orde. 
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Gebiedsvisie “Rondom ‘t Veerse Meer” 

In de gebiedsvisie “Rondom het Veerse Meer”, die is vastgesteld in december 2004, zijn de 

veranderingen beschreven die zich de komende jaren rond het Veerse Meer gaan voltrekken. 

Het betreft een integrale visie, onderverdeeld in facetten en beschreven middels zeven speer-

punten, met als doel het Veerse Meer een kwaliteitsimpuls te geven. 

 

Om de kansen van onder andere de watersport te benutten en de economische positie van de 

sector te verbeteren is één van de speerpunten het bieden van ruimte voor hoogwaardig toe-

risme en recreatie. Om dit te bereiken zijn maatregelen nodig ter verbetering van zowel kwali-

teit als kwantiteit van het geboden recreatieve product. Met betrekking tot de watersport 

wordt ingezet op zowel productontwikkeling als op marketing, uitbreiding en verbreding. De 

beoogde ontwikkeling sluit om die reden aan bij deze visie. Daarnaast is in de visie aangege-

ven dat er ter plaatse van de planlocatie mogelijkheden zijn voor reconstructie van bestaande 

natuur- en recreatiegebieden. In het kader van de gebiedsgerichte aanpak worden toeristisch-

recreatieve initiatieven langs het Veerse Meer beoordeeld door de toetsingscommissie 

“Rondom het Veerse Meer”.  

Regiovisie “De Bevelanden” 

De visie ten aanzien van het recreëren in de Bevelanden is voornamelijk beschreven in het 

gedeelte “De Bevelanden Recreëert” en is gericht op de volgende speerpunten: 

� evenwicht tussen marktwerking en gebiedsbescherming; 

� versterking van de samenhang tussen water en achterlandvoorzieningen; 

� diversiteit van concentratiegebieden benadrukken; 

� buiten de concentratiegebieden alleen kleinschalige initiatieven; 

� zoeken naar verruiming van het aantal ligplaatsen; 

� samenhangende promotie van de Bevelanden als totaalpakket;  

� stimuleren hotelfaciliteiten aan het water; 

� concentratie van verblijfsrecreatie binnen het Veerse Meergebied. 

 

Voor het buitengebied van Goes is de uitwerking van Wolphaartsdijk en omgeving van belang. 

Gesteld wordt dat in de omgeving van Wolphaartsdijk het accent ligt op kwaliteitsverbetering 

van de aanwezige verblijfsrecreatie om zo in te spelen op de toenemende behoefte aan luxe 

en comfort bij de recreant. Om dit te kunnen bereiken is het in veel gevallen nodig om de op-

pervlakte van de verblijfsaccommodaties te vergroten. Dit zal in het bijzonder aan de orde zijn 

bij de wat oudere recreatiecomplexen. Het havengebied van Wolphaartsdijk heeft vanwege de 

strategische ligging en het voorzieningenniveau groeipotentie. Momenteel is de gemeente be-

zig een structuurvisie voor het jachthavengebied op te stellen. De aantrekkelijkheid voor ver-

blijfsrecreatie blijft alleen behouden als de omgeving voldoende mogelijkheden voor vertier 

blijft verzorgen. Dit kan bewerkstelligd worden in de andere concentratiegebieden op rijaf-

stand, maar ook op loop- en fietsafstand zijn verpozingmogelijkheden onmisbaar. Naast het 

water kunnen ook kleinschalige initiatieven die zorgen voor dagelijks vermaak op het land bij-

dragen aan de verblijfsrecreatieve kwaliteit. Grotere dagrecreatieve voorzieningen, waarbij de 

exploitatie bij voorkeur jaarrond is, worden bij voorkeur gelegen in de andere concentratiege-

bieden die rond het Veerse Meer zijn gelegen. 
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Landschapsontwikkelingsplan 

Vanuit landschappelijk oogpunt dient het bestaande verblijfsrecreatieve gebied nabij Wolp-

haartsdijk geen mogelijkheden te krijgen om verder uit te breiden. Het verblijven in het nog 

vrij authentieke en pittoreske landschap van de Oud-Sabbingepolder kan een belangrijke 

meerwaarde opleveren voor toeristen. Als alternatief kan een nieuw verblijfsrecreatiegebied 

worden ontwikkeld dat relatief kleinschalig zou kunnen blijven. Dit zou kunnen liggen aan de 

westzijde van de gemeente, nabij De Piet. Een andere locatie kan zijn de oostelijke Wilhelmi-

napolder.  

 

In aansluiting op de aanwezige recreatieve doelen is er ruimte voor nieuwe recreatieve 

hotspots ofwel plaatsen in het buitengebied van Goes met een recreatieve functie. De intro-

ductie van deze interessante plekken in het buitengebied vormen een kwaliteitsimpuls en ver-

groten de aantrekkingskracht voor recreanten en fungeren als nieuwe economische motortjes 

in het gebied. Het biedt tevens mogelijkheden voor bedrijfsverbreding voor de aanwezige 

agrarische bedrijven.  

 

De recreatieve bereikbaarheid van het buitengebied wordt voor bewoners en bezoekers van 

Goes verbeterd. Hiertoe wordt een netwerk van recreatieve routes voorgesteld. Het doel van 

dit netwerk is het bereikbaar en beleefbaar maken van de verscheidenheid aan landschappen 

rondom Goes. Op verschillende manieren wordt bij de positionering van het netwerk rekening 

gehouden met het optimaal bereiken van dit doel. De routes sluiten aan op de bestaande re-

creatieve uitvalswegen van Goes. Met deze nieuwe aansluitingen wordt de recreatieve relatie 

tussen Goes en het buitengebied versterkt. Het netwerk zal tevens aansluiting zoeken op de 

locaties met verblijfsrecreatie. Vanuit deze vertrekpunten zijn interessante routes door het 

buitengebied mogelijk. Om de verscheidene landschapstypen optimaal te beleven dienen de 

fiets- en wandelpaden over de grenzen tussen landschapstypen worden geleid. Op andere 

plaatsen doorsnijden ze de afzonderlijke landschapstypen juist. Zo is enerzijds het verschil te 

ervaren en wordt anderzijds voor de recreant een optimale beleving mogelijk gemaakt.   

INFRASTRUCTUUR 

Omgevingsplan Zeeland/PRV 

Het basisbeleid ten aanzien van mobiliteit, zoals aangegeven in het Omgevingsplan, bestaat 

uit een aantal onderdelen, te weten: 

� bereikbaarheid auto: de belangrijkste functies en voorzieningen zijn bereikbaar met de 

auto. Vanuit heel Zeeland is het hoofdwegennet binnen 10 minuten bereikbaar, terwijl op 

hoofdwegennet sprake is van een goede doorstroming; 

� bereikbaarheid openbaar vervoer: het openbaar vervoer is in Zeeland voor iedereen toe-

gankelijk. Er rijden lijnbussen waar voldoende vraag is. Waar niet voldoende vraag is, is 

sprake van vraagafhankelijk vervoer; 

� bereikbaarheid fiets: voor de fiets wordt gestreefd naar kwaliteit. Dit betekent dat er com-

fortabele, veilige en directe fietsroutes zijn;  

� verkeersveiligheid: het wegennet in Zeeland is zo veilig als redelijkerwijs mogelijk; 

� leefbaarheid: de negatieve effecten van het verkeer, onder andere hinder, overlast en bar-

rièrewerking, worden zoveel mogelijk tegengegaan. Het verkeer mag het goed functione-

ren van de leefomgeving niet belemmeren. 
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Wegencategorisering 

Het streven is om, mede op basis van de uitgangspunten van “Duurzaam Veilig”, de wegen in 

te richten volgens de in het Omgevingsplan toegekende verkeersplanologische functies. Daar-

bij worden de verkeersplanologische functies vertaald in drie inrichtingscategorieën, te weten 

stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.  

Waarborgingsbeleid 

Om de verkeersplanologische functies van wegen voor de toekomst veilig te stellen geldt er 

een waarborgingsbeleid rond wegen. Ontwikkelingen binnen deze zone mogen géén afbreuk 

doen aan de verkeersplanologische functie van de weg. Nieuwe onomkeerbare veranderingen 

of ontwikkelingen direct langs de weg en in strijd met de verkeersplanologische functie dienen 

geweerd te worden. Dit betekent dat het huidige agrarische gebruik in de waarborgzone mo-

gelijk blijft. Niet-agrarische ontwikkelingen als woningbouw, intensieve recreatie, infrastruc-

tuur niet zijnde weginfrastructuur en bedrijvigheid dienen nadrukkelijk uitgesloten te worden, 

evenals nieuwvestiging van agrarische bedrijven. Voor zover er in deze waarborgzones sprake 

is van natuurontwikkeling op basis van een formele begrenzing door Gedeputeerde Staten, 

geldt dat een dergelijke ontwikkeling met een tijdelijk karakter uitgevoerd kan worden. Indien 

reconstructie of aanleg van wegen op een dergelijke locatie aan de orde is, dient er een afwe-

ging plaats te vinden tussen het belang van verkeer en vervoer en de tijdelijke functie natuur 

en landschap. 

 

Rond wegen met een nationale en regionale stroomfunctie, een gebiedsverbindende functie en 

een gebiedsontsluitende functie geldt, aan beide zijden van de weg, een waarborgingszone 

van 40 meter uit de as van de weg.  Bij een weg met twee verkeersbanen wordt deze afstand 

afgemeten vanuit de as van de meest nabij gelegen verkeersbaan. Rond wegen met door-

gaande plattelandsfunctie geldt, aan beide zijden, een waarborgzone van 20 meter uit de as 

van de weg. Op wegen met een waarborgzone van 40 meter dienen nieuwe erfontsluitingen en 

nieuwe wegaansluitingen of kruispunten voorkomen te worden en bestaande waar mogelijk 

geamoveerd te worden volgens het vergrovingsprincipe.  

Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 

Het Provinciale Verkeer- en Vervoerplan (PVVP), vastgesteld op 24 oktober 2008, stelt de sa-

menhang tussen verschillende beleidsvelden met betrekking tot verkeer en vervoer centraal. 

De kern van de visie bestaat uit zeven gebiedsprofielen, zeven soorten gebieden waarin een 

bepaalde functie of eigenschap doorslaggevend is voor de inrichting van het verkeers- en ver-

voerssysteem. Voor die verschillende typen gebieden is beschreven welke rol de auto, het 

openbaar vervoer en de fiets zouden moeten spelen. Daarbij gaat het telkens om de balans 

tussen die drie.  

 

De visie wordt in twee sporen uitgewerkt. De bestaande provinciale beleidsnota's zijn getoetst 

aan die visie. Dat leidt tot voorstellen voor wijziging en aanzetten voor nieuw beleid. Daar-

naast wordt de visie vertaald in concrete acties die passen bij het gebiedsprofiel. In aanpak 

per gebied, dus in samenwerking met gemeenten, waterschappen en Rijk zullen concrete af-

spraken worden gemaakt over het oppakken van de acties. De belangrijkste elementen voor 

de komende jaren zijn:  

▪ verkeersveiligheid houdt de hoogste prioriteit;  

▪ vanuit een kosten- en batenverhouding wordt de volgorde van projecten bepaald;  
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▪ het werken in aanpak per gebied wordt versterkt en uitgebreid;  

▪ Het Zeeuws Coördinatiepunt fiets wordt gecontinueerd en krijgt een voortrekkersrol in het 

nieuwe mobiliteitsmanagement, dat zich richt op het beïnvloeden van het verplaatsings-

gedrag van de reizigers. 

 

Het streven is om, mede op basis van de uitgangspunten van Duurzaam Veilig, de wegen in te 

richten volgens de in het Omgevingsplan toegekende verkeersplanologische functies. Daarbij 

worden de verkeersplanologische functies ingedeeld in drie inrichtingscategorieën, te weten 

stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. 

 

Om de verkeersplanologische functies van wegen voor de toekomst veilig te stellen geldt het 

waarborgingsbeleid rond wegen. Ontwikkelingen binnen de waarborgingszone mogen geen 

afbreuk doen aan de verkeersplanologische functie van de weg. Nieuwe onomkeerbare veran-

deringen of ontwikkelingen direct langs de weg en in strijd met de verkeersplanologische func-

tie, dienen geweerd te worden. Voor zover er in deze waarborgzones sprake is van natuuront-

wikkeling op basis van een formele begrenzing, geldt dat een dergelijke ontwikkeling met een 

tijdelijk karakter uitgevoerd kan worden.  

 

Vensters op Zeeland 

Het beeld langs deze autowegen is dan ook vaak de eerste indruk die een nieuwkomer krijgt. 

Daarnaast zijn deze wegen erg druk, waardoor de A58 en N62 vensters op Zeeland kunnen 

worden genoemd. Vensters die in vergelijking met andere snelwegen in Nederland nog heel 

open zijn. Het Routeontwerp A58/N62 "Vensters op Zeeland" is in oktober 2007 door Gedepu-

teerde Staten vastgesteld en opgesteld samen met Rijkswaterstaat. Het vormt een uitwerking 

van het Omgevingsplan. In dit Routeontwerp zijn een aantal uitgangspunten m.b.t. beeldkwa-

liteit langs deze wegen én richtlijnen voor weginrichting geformuleerd. Het doel van de provin-

cie Zeeland is om samen met alle betrokken partijen, Rijkswaterstaat, gemeenten en NV Wes-

terscheldetunnel, een bijdrage te leveren aan het behoud van het Zeeuwse landschap en de 

beleving daarvan vanaf de auto(snel)weg. In het Routeontwerp zijn daarom een aantal richt-

lijnen opgenomen om de beeldkwaliteit en beleving van de A58 en de N62 voor de weggebrui-

ker te behouden en te versterken. Deze richtlijnen verschillen van karakter. Zo zijn er richtlij-

nen met een grootschalig karakter, zoals het behouden en benadrukken van het contrast tus-

sen de Brabantse Wal en de openheid van Zeeland bij de entree van Zeeland. Ook zijn er hele 

concrete uitspraken opgenomen, bijvoorbeeld het nastreven van één familie van meubilair en 

kunstwerken (viaducten e.d.) vanwege een rustig en continu wegbeeld. Sommige richtlijnen 

zullen een plaats krijgen in het ruimtelijk beleid van de provincie, waarmee deze richtlijnen en 

uitgangspunten een rol gaan spelen bij de planologische afweging, anderen zullen actief onder 

de aandacht worden gebracht van wegbeheerders. In geval van de N62, waarvoor de provincie 

momenteel verantwoordelijk is voor de verdubbelingen (Sloeweg, Tractaatweg) en de nieuwe 

tunnel bij Sluiskil, zal het Routeontwerp uiteraard als uitgangspunt dienen bij het wegontwerp. 

Categorisering waterschapswegen 2003 

De waterschapswegen hebben over het algemeen een zodanig lage wegfunctie dat deze niet 

expliciet in het provinciaal beleid zijn opgenomen. Het betreft de typische smalle plattelands-

wegen van ondergeschikt belang voor doorgaand verkeer. Een klein deel van de waterschaps-

wegen zijn wel opgenomen, te weten de waterschapswegen met een doorgaande plattelands-
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functie. Deze wegen hebben een verkeerskundige functie van regionale betekenis. Binnen de 

landelijke categorie erftoegangsweg is voor de waterschapswegen de volgende subindeling 

opgesteld: 

▪ P0-weg met een min of meer regionale verkeersfunctie: weg voor doorgaand verkeer. De-

ze wegen kenmerken zich door een forse verhardingsbreedte met vrijliggende fietspaden. 

Het aandeel bestemmingsverkeer op het totaal is laag; 

▪ P1-weg met een verkeersfunctie: weg voor doorgaand verkeer in buitengebied gericht op 

de kernen. Deze wegen kenmerken zich door een redelijke verhardingsbreedte. Vrijlig-

gende fietspaden komen afhankelijk van het fietsgebruik voor. Het aandeel bestemmings-

verkeer op het totaal is laag; 

▪ P2-weg met een ontsluitingsfunctie voor het buitengebied. Vanwege het ondergeschikte 

karakter voor doorgaand verkeer is de verhardingsbreedte beperkter maar toch geschikt 

voor redelijke voertuigbreedtes. Deze wegen zijn vaak onderdeel van een landbouwroute. 

Het aandeel bestemmingsverkeer op het totaal is aanzienlijk; 

▪ P3-weg met een ontsluitingsfunctie voor erven, percelen en bedrijven. Vanwege het on-

dergeschikte karakter voor doorgaand autoverkeer is de verhardingsbreedte zeer beperkt. 

Het aandeel bestemmingsverkeer op het totaal is hoog. 

Functioneel ligt er een duidelijke scheiding tussen enerzijds P0- en P1-wegen waarbij het ac-

cent ligt op stromen en anderzijds de groep P2- en P3-wegen waarbij het accent ligt op ont-

sluiten van woningen, percelen en bedrijven.  

Landschapsontwikkelingsplan  

In de omgeving van Goes bevinden zich verscheidene recreatieve doelen die voornamelijk 

dagrecreanten dienen. Hoewel deze op fietsafstand van Goes zijn gelegen, zijn er matige lang-

zaam verkeersverbindingen tussen Goes en deze locaties. Deze verbindingen zijn vaak gele-

gen langs wegen voor autoverkeer waardoor de aantrekkelijkheid en de verkeersveiligheid 

voor fietsers en wandelaars niet optimaal is. Recreatie vanuit het Veerse Meer beperkt zich 

voornamelijk tot deze locatie. Het buitengebied van Goes is momenteel voor deze verblijfsre-

creanten niet attractief genoeg om te bezoeken. Een betere bereikbaarheid kan daar verande-

ring in brengen. 

Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan  

In het op 25 augustus 2005 door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk Verkeers- en 

VervoersPlan (GVVP) worden maatregelen genoemd die in het verlengde liggen van het be-

staande verkeersbeleid, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid, het verbeteren van de 

fietsvoorzieningen, de doorstroming van het autoverkeer en maatregelen die afgestemd zijn 

op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de bebouwde kom van Goes. Tevens wordt een 

visie gegeven op de problematiek rondom Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk.  

 

De oplossing voor de verkeersproblematiek in Wolphaartsdijk moet gezocht worden binnen de 

bestaande wegenstructuur, middels een andere manier van afwikkelen van het toeristische 

verkeer. Daarbij is het uitgangspunt dat het verkeer zich aanpast aan de polder en niet omge-

keerd. Grote infrastructurele ingrepen zijn niet aan de orde. De aanleg van de ontsluitingsweg 

Wolphaartsdijk is bij de vaststelling van het GVVP door de gemeenteraad opgenomen op een 

prioriteitenlijst, die deel uitmaakt van het vaststellingsbesluit. Daarbij wordt de volgende aan-

pak voorgesteld: 
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� het aanpassen van de aansluiting Aardebolleweg en Kwistenburg en wellicht ook aanpas-

sing van Kwistenburg zelf. Daarbij wordt gedacht aan bermverstevigingen en de aanleg 

van enkele passeerplaatsen, zodat elkaar tegemoetkomende auto’s elkaar kunnen laten 

passeren. Een volledige verbreding is op verkeerskundig gronden niet nodig aangezien er 

sprake is van een duidelijke heen- en terugrichting en dat zou buiten de piekmomenten 

leiden tot te hoge snelheden; 

� het aanleggen van een fietsverbinding onderlangs Kwistenburg en Polderweg. Deze ver-

binding is voorgesteld als onderdeel van het zogenaamde rondje Veerse Meer. Omdat de 

weg ook een belangrijkere ontsluitingsfunctie krijgt voor het toeristische verkeer is het 

vanuit deze optiek noodzakelijk om voor het fietsverkeer een vrijliggend fietspad aan te 

leggen. Aanvullend wordt overwogen een deel van Kwistenburg verboden te verklaren 

voor fietsers; 

� aanpassen van de bewegwijzering naar het Veerse Meer en de recreatieve voorzieningen 

via Langeweg, Kwistenburg en Aardebolleweg. Het is noodzakelijk dat het verkeer in de 

toekomst via de N256 en de Langeweg wordt gestuurd; 

� met de eerder genoemde maatregelen wordt voor het toeristisch verkeer een alternatieve 

route geboden die buiten het dorp loopt. Dat is echter nog geen garantie dat het verkeer 

ook daadwerkelijk die route gaat volgen. Zeker plaatselijk bekend verkeer kan door Wolp-

haartsdijk blijven rijden. Als dat inderdaad het geval blijkt, kan als laatste stap besloten 

worden de Veerweg in het dorp net ten zuiden van de Aardebolleweg te knippen voor au-

toverkeer. Daarmee wordt alle ten opzichte van Wolphaartsdijk doorgaande verkeer ge-

dwongen een andere route te kiezen. En wat resteert in Wolphaartsdijk is enkel nog be-

stemmingsverkeer. Deze maatregel sluit volledig aan op de ambities van de gebiedsvisie, 

waarin ten aanzien van de Veerweg wordt gepleit voor een zwaardere langzame verkeers-

functie; 

� tot slot geldt nog dat het verlagen van de maximum snelheid op de N254 bijdraagt aan 

het minder aantrekkelijk maken van de huidige route door Wolphaartsdijk. Ook om reden 

van de leefbaarheid in Wolphaartsdijk is verlaging van de snelheid met betrekking tot de 

N254 dus gewenst.  

 

Om de knelpunten voor Wilhelminadorp en het Goese Meer op te lossen worden maatregelen 

voorgesteld in de ontsluitingsstructuur. De hiervoor geopperde ontsluitingsstructuur werkt al-

leen in combinatie met een rondweg om Wilhelminadorp. Er kan daarmee op een structurele 

wijze een einde worden gemaakt aan de problematiek van het sluipverkeer door Wilhelmina-

dorp en Goese Meer. Al het doorgaande en het recreatieverkeer kan namelijk via deze route 

rijden, die geheel buiten de bebouwing ligt. Deze rondweg is in september 2009 in gebruik 

genomen.  

 

De verkeersdruk op de Sloeweg, de doorgaande weg tussen Zierikzee en de Westerschelde-

tunnel, is sterk toegenomen de afgelopen jaren. Dit komt onder andere door het extra verkeer 

van en naar de Westerscheldetunnel. Verwacht wordt dat de verkeersdruk de komende jaren 

verder toeneemt. Op de lange termijn komt er dan ook te veel verkeer op de weg om een 

vlotte en veilige doorstroming te garanderen. Om ervoor te zorgen dat de verkeersafwikkeling 

tussen het Sloegebied en Goes respectievelijk Middelburg ook in de toekomst vlot en veilig 

verloopt, heeft de Provincie Zeeland het initiatief genomen om de capaciteit van de Sloeweg 
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uit te breiden. Getracht wordt door verdubbeling van de weg het structurele probleem op te 

lossen. Er zal een apart bestemmingsplan hiervoor in procedure worden gebracht.  

MILIEU EN EXTERNE VEILIGHEID 

Wet luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. De Wet luchtkwaliteit ver-

vangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. Met de nieuwe Wet luchtkwaliteit en bijbehorende bepa-

lingen en hulpmiddelen, wil de overheid zowel de verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstel-

ligen als ook de gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang laten vinden. Te-

vens zijn in deze wet de Europese richtlijnen Luchtkwaliteit geïmplementeerd. Door de aanpak 

van de wet zal de luchtkwaliteit in heel Nederland verder verbeteren en zullen er steeds min-

der mensen bloot staan aan schadelijke luchtverontreiniging.  

 

Voor luchtkwaliteit is stikstofdioxide het meest maatgevend, omdat deze stof door de invloed 

van het wegverkeer het snelst een overschrijding van de grenswaarde veroorzaakt. Daarnaast 

zijn ook de concentraties van fijn stof van belang. Het overgrote deel van het fijn stof in Ne-

derland is van natuurlijke oorsprong of waait over uit het buitenland. Slechts een zeer klein 

deel wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. Daardoor kan Nederland zelfs met alle 

denkbare maatregelen niet op tijd voldoen aan de Europese normen voor fijn stof. De grens-

waarde voor fijn stof wordt als gevolg van de hoge achtergrondconcentraties in grote delen 

van Nederland overschreden. Zowel het Rijk als de lokale overheden hebben een aandeel in de 

vermindering van de luchtverontreiniging. Het terugdringen van deze hoge concentraties is 

echter in de eerste plaats een taak van de rijksoverheid. De lokale overheid moet echter wel 

die maatregelen treffen die binnen haar bevoegdheden passen. Van belang is daarbij dat een 

planologische ontwikkeling, bezien in groter verband, de verdergaande reductie van luchtver-

ontreinigende stoffen door het Rijk niet in gevaar brengt. Ruimtelijke maatregelen hebben 

slechts een effect op de concentraties ter plaatse van de gevoelige bestemming.  

 

In de algemene maatregel van bestuur niet in betekenende mate (NIBM) en de ministeriële 

regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. 

In de regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die niet in betekende 

mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Op deze lijst staan onder andere bepaalde inrich-

tingen, kantoorprojecten en woningbouwprojecten en de grenswaarden waaronder deze pro-

jecten als NIBM worden aangemerkt. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grens-

waarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een 

andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande pro-

ject NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven. 

De bijdrage van NIBM projecten aan de luchtverontreiniging wordt binnen het Nationaal Sa-

menwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gecompenseerd met algemene maatregelen. 

 

Ten aanzien van de ontwikkeling van niet gevoelige bestemmingen, zoals dagrecreatie en ver-

blijfsrecreatie, is het niet noodzakelijk te toetsen aan de Wet luchtkwaliteit. Ontwikkelingen 

van gevoelige bestemmingen, zoals woningbouw, mogen doorgang vinden als de concentratie 

van schadelijke stoffen in de lucht niet verder verslechtert. In het kader van een goede ruim-

telijke ordening dient rekening te worden gehouden met de in de Wet luchtkwaliteit opgeno-
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men grenswaarden. Nieuwe ontwikkelingen die kunnen leiden tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit dienen te worden getoetst aan de grenswaarden. Voor projecten die NIBM bij-

dragen aan de luchtkwaliteit wordt een luchtonderzoek niet noodzakelijk geacht.  

Omgevingsplan Zeeland/PRV 

Luchtkwaliteit, stank, geluidhinder, lichtvervuiling en veiligheid zijn voorbeelden van milieuas-

pecten die mede bepalend zijn voor de mate waarin de kwaliteit van de regionale leefomge-

ving gewaardeerd wordt. De provincie stelt dat economische groei waarbij gelijktijdige verbe-

tering van de milieukwaliteiten plaats dient te vinden, deze verbetering specifiek op de regio-

nale milieukwaliteiten gericht dient te zijn. Verbetering van deze regionale milieukwaliteiten 

heeft namelijk direct effect op de leefomgevingkwaliteiten van de regio.  

 

Er zijn verschillende instrumenten die kunnen bijdragen aan de invulling van de gekozen stra-

tegielijnen. Een belangrijk spoor is in ieder geval om de ambities en kwaliteiten in de ruimte-

lijke plannen en processen mee te nemen en door te voeren. De regionale milieukwaliteiten 

zijn daarom een belangrijk aspect in de afwegingsruimte voor nieuwe initiatieven. Door de 

provincies is, in samenwerking met gemeenten en waterschappen, de Milieukwaliteit In de 

Leefomgevingmethode (MILO) ontwikkelt om de leefomgevingkwaliteit vroegtijdig in de plan-

nen te integreren. Deze methode kent een gebiedsgerichte invalshoek en is bruikbaar op ver-

schillende schaalniveaus. De benadering is niet alleen gericht op het realiseren van de uiterste 

grenswaarden, maar biedt tevens een systematiek om gebiedseigen kwaliteiten te versterken 

en te behouden. 

Beleidsvisie Externe Veiligheid (2005) 

De beleidsvisie Externe Veiligheid is door Provinciale Staten op 7 oktober 2005 vastgesteld. In 

de visie is het beleid ten aanzien van externe veiligheid nader ingevuld. Deze visie schept de 

kaders op verschillende schaalniveaus en met verschillende partners voor de uitvoering van 

het provinciale externe veiligheidsbeleid op het gebied van vergunningverlening en handha-

ving, verkeer- en vervoerbeleid, ruimtelijk beleid alsmede rampenbestrijding en risicocommu-

nicatie. Daarnaast dient deze visie als ontwikkelingskader voor instrumenten in het externe 

veiligheidsbeleid. De visie is overigens onderdeel van het omgevingsplan. 

 

Het beheersen van risico’s is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf. In 

het vergunningen- en handhavingtraject adviseert de provincie bedrijven over het toepassen 

van brongerichte maatregelen, ook als wettelijke normen niet worden overschreden. Aan-

dachtspunten hierbij zijn onder andere: 

▪ maatregelen inherente veiligheid; 

▪ maatregelen om de aan- en afvoer betreffende transportstromen te beïnvloeden; 

▪ overige maatregelen om het invloedsgebied te verkleinen. 

 

De provincie past de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen toe bij de beoorde-

ling van plannen voor nieuwe infrastructuur en ruimtelijke plannen binnen het gebied waarin 

dodelijke slachtoffers kunnen vallen door een ongeval met een gevaarlijke stof. De gezamen-

lijke provincies en het Rijk werken, in lijn met de nota Mobiliteit, aan een zogenaamd basisnet 

waarover selectief vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk is. Dit basisnet moet voldoen aan 
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eisen die zijn beschreven in de nota Mobiliteit. Algemene uitgangspunten in het ruimtelijk vei-

ligheidsbeleid zijn: 

▪ geef de brongerichte maatregelen de voorkeur; 

▪ concentreer risicobronnen; 

▪ stel bij de segmentering van bedrijventerreinen vast welke bedrijfscategorieën worden 

toegelaten, bijvoorbeeld risicovolle bedrijven, en welke bedrijfscategorieën niet,  bijvoor-

beeld arbeidsintensieve bedrijven en publiekstrekkers; 

▪ bundel nieuwe buisleidingen zoveel mogelijk in de al vastgestelde leidingstroken; 

▪ zorg ervoor dat kwetsbare objecten, zoals woningen, zover mogelijk van de risicobron zijn 

gelegen, maar in ieder geval buiten de Plaatsgebonden Risicocontour; 

▪ houd bij het bestemmen rekening met (beperkt) kwetsbare objecten en risicovolle activi-

teiten in aangrenzende gebieden;  

▪ leg risicocontouren ruimtelijk vast; 

▪ neem in bestemmingsplannen een paragraaf over veiligheid op.  

Beleidsvisie externe veiligheid Goes 

De beleidsvisie externe veiligheid van de Gemeente Goes uit september 2005 is een verdere 

uitwerking van de provinciale visie naar de lokale situatie. De uitgangspunten uit het provin-

ciale beleidsvisie Externe Veiligheid zijn in overeenstemming met van toepassing. 

Milieubeleidsplan  

Gemeente Goes heeft in 2003 een Milieubeleidsplan vastgesteld dat met het oog op de be-

scherming van het milieu richting geeft aan de door het gemeentebestuur te nemen beslissin-

gen. Het Milieubeleidsplan heeft een integraal karakter, wat wil zeggen dat het milieubeleid 

een geïntegreerd onderdeel is van de andere gemeentelijke beleidsterreinen. Bij de ruimtelijke 

ordening van de stad, het bouwen in de stad en het onderhouden van de stad moet dus steeds 

rekening worden gehouden met milieuaspecten. Bij het ontwikkelen van beleid is het belang-

rijk om de nadelen ten aanzien van het milieu zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

De in het beleidsplan opgenomen doelstellingen zijn vertaald in concrete actiepunten die per 

jaar worden geactualiseerd met daaraan zonodig, via de begroting, personele capaciteit en 

financiële middelen gekoppeld. Bepaalde milieukengetallen zijn in een milieumonitoringsys-

teem opgenomen. Door het jaarlijks monitoren wordt een beeld verkregen van het effect van 

het milieubeleid. Bijgestuurd wordt door jaarlijks opnieuw actiepunten aan te geven, die uit de 

evaluatie van de monitoring kunnen worden gehaald.  

OVERIG 

Omgevingsplan Zeeland/PRV 

Nieuwe Economische Dragers  

Met het oog op het versterken van de economische basis van het platteland wordt ruimte ge-

boden voor nieuwe, ook niet-agrarische, kleinschalige activiteiten in het landelijk gebied. Als 

tegenprestatie wordt een investering gevraagd in de ruimtelijke kwaliteit. Zo gaan vergroten 

van de economische vitaliteit en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk 

gebied hand in hand. 
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De Zeeuwse gemeenten beoordelen welke Nieuwe Economische Dragers (NED’s) in principe 

aanvaardbaar geacht worden. Ter indicatie is een lijst opgesteld waarin een aantal mogelijke 

NED’s zijn opgenomen. Deze lijst heeft geen limitatief karakter. De lijst is indicatief en de ge-

meenten hebben de mogelijkheid om van deze lijst af te wijken wanneer de betreffende func-

tie naar aard, schaal en gevolgen voor de omgeving vergelijkbaar is met de op de lijst ge-

noemde functies.  

 

Bij NED’s kan het gaan om zowel een agrarisch bedrijf teneinde aanvulling op het agrarisch 

basisinkomen te genereren, als om hergebruik van bestaande gebouwen waarvan het agra-

risch gebruik is beëindigd. Gemeenten kunnen naar type koppeling differentiëren welke nieu-

we functies toegestaan worden. Uitgangspunt voor het bepalen van de maximale maat van de 

NED is de omvang van de (bestaande) bebouwing, waarbij als uitgangspunt geldt dat het om 

een kleinschalige activiteit gaat. Per locatie geldt daarnaast dat voldaan moet worden aan de 

milieunormen van de Wet milieubeheer en de eisen die de waterbeheerder stelt aan de afval-

waterlozing. Tevens mag het initiatief niet leiden tot onevenredige schadelijke gevolgen voor 

natuur en landschap, belemmeringen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

agrarische bedrijven en onevenredige toename van de automobiliteit. 

 

Het principe van verevening is van toepassing bij nieuwe initiatieven en uitbreiding en/of in-

tensivering van bestaande initiatieven. Het is echter niet zo dat bij iedere ontwikkeling ook 

sprake is van het vereveningsprincipe. Als stelregel kan gehanteerd worden dat het dient te 

gaan om een wenselijke ontwikkeling in het buitengebied waarvoor een aanpassing van het 

vigerende bestemmingsplan noodzakelijk is om de ontwikkeling planologisch mogelijk te ma-

ken. Op voorhand is de ontwikkeling van nieuwe uitleg- of uitbreidingslocaties van kernen uit-

gezonderd. Dit omdat er van uit wordt gegaan dat ontwikkeling van deze locaties in samen-

hang plaatsvindt met verbeteringen in het bestaande bebouwd gebied. Tevens is de ontwikke-

ling van grondgebonden bedrijvigheid uitgezonderd, omdat dit de primaire functie van het bui-

tengebied vormt en intrinsiek wordt bijgedragen aan de instandhouding van het landschap. 

Voor het vaststellen van de exacte hoogte van de noodzakelijk geachte vereveningsbijdrage 

wordt maatwerk geleverd. Belangrijkste aspecten hierbij zijn de aard van de activiteit en de 

locatie. De Handreiking biedt handvatten voor het leveren van dit maatwerk. 

 

Verder is er bij kleinschalige initiatieven, waarbij geen of nauwelijks sprake is van een aantas-

ting van de omgevingskwaliteit, een drempel ingesteld waaronder niet verevend dient te wor-

den. Deze drempel is echter niet van toepassing bij activiteiten waarvoor de noodzakelijk ge-

achte vereveningsbijdrage al in het Omgevingsplan is uitgewerkt zoals bij NED’s.  

Niet-agrarische bedrijven 

In beginsel wordt vastgehouden aan het uitgangspunt om geen niet-agrarische ontwikkelingen 

toe te staan in de agrarische gebieden. Echter, gezien de toename van de problematiek van 

vrijkomende agrarische bedrijven en de onwenselijkheid van verpaupering van het landelijk 

gebied, is het beleid erop gericht om mogelijkheden te bieden voor een passende benutting 

van deze vrijkomende bebouwing. Bij het zoeken naar passende functies dient aansluiting te 

worden gezocht bij de primaire hoofdfuncties en de ontwikkelingsrichting van het gebied te 

weten landbouw, recreatie en natuur. Nieuwe functies moeten passen bij de aard van het lan-

delijk gebied en de schaal van de bebouwing en mogen geen schadelijke gevolgen hebben 
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voor de agrarische productiefunctie en mogen niet leiden tot een onevenredige toename van 

de automobiliteit.  

 

Voor al bestaande niet-agrarische bedrijven geldt dat deze bedrijven ontwikkelingsmogelijkhe-

den behouden. Indien geen sprake is van een NED kan aan bestaande niet-agrarische activi-

teiten in het landelijke gebied eenmalig een uitbreidingsmogelijkheid worden geboden indien 

andere planologische belangen zich daar niet tegen verzetten. Deze uitbreidingsmogelijkheid 

kan circa 20% bedragen. Dit percentage geldt voor zowel de (bebouwde) bedrijfsvloeropper-

vlakte als de onbebouwde oppervlakte van het bestaande bedrijf. In bijzondere situaties be-

staat voor de gemeente de mogelijkheid een grotere uitbreiding toe te staan. De noodzaak 

daarvan dient in de toelichting bij het bestemmingsplan te worden aangetoond en beschreven. 

Daarbij kan onder andere worden gedacht aan situaties waarin een ruimtelijke uitbreiding no-

dig is, omdat een bedrijf dient te voldoen aan wettelijke eisen dan wel veranderde bedrijfsma-

tige eisen. Ook kan voor bestaande bedrijven in gebieden waar sprake is van linten of clusters 

van bebouwing ruimere uitbreidingsmogelijkheden worden geboden. In deze gebieden is een 

uitbreiding tot 50% mogelijk. 

Energieopwekking 

De provincie wil zonne-energie en (co)vergisting van mest, wanneer het een rendabele activi-

teit voor bedrijven betreft, stimuleren. Het oprichten van installaties ten behoeve van 

(co)vergisting van mest dient in beginsel plaats te vinden op het agrarisch bouwvlak, waarbij 

de activiteiten qua aard, schaal en omvang dienen te passen op het agrarisch bouwvlak. Te-

vens dient er sprake te zijn van een aan de al aanwezige agrarische bedrijfsuitvoering aan-

verwante activiteit en dient er geen onevenredige toename van de automobiliteit plaats te 

vinden. Het digistaat dient een meststof te zijn, zoals omschreven in de Handreiking 

(co)vergisting van mest. 

 

Het plaatsen van turbines op gebouwen en turbines met een tiphoogte tot 15 meter is primair 

een zaak van gemeenten. In 2004 is voor deze categorie turbines in gezamenlijk overleg tus-

sen provincie en gemeenten een beleidsnotitie opgesteld. Deze dient hierbij als leidraad.  

Buisleidingen  

De provincie wil het transport van stoffen door middel van buisleidingen bevorderen. De bor-

ging van leidingenstroken in het beleid is daarvoor van belang, zodat nieuwe leidingen een-

voudiger kunnen worden aangelegd. Een optimale benutting van de leidingenstroken vormt 

daarbij het uitgangspunt van beleid. Leidingenstroken en hun directe omgeving moeten dan 

ook gevrijwaard blijven van bebouwing. Dit voorkomt problemen met de aanleg van leidingen 

voor gevaarlijke stoffen. Direct aansluitend op een leidingenstrook dient hiertoe een zone van 

55 meter gereserveerd te worden als veiligheidsgebied. Het bouwen van kwetsbare objecten, 

zoals gedefinieerd in het BEVI, is in deze zone niet toegestaan. Tot de afwegingszone van 120 

meter direct aansluitend aan dit veiligheidsgebied dient een nadere afweging van belangen 

plaats te vinden. Op deze wijze ontstaat aan weerszijden van de leidingenstrook een toet-

singsgebied van 175 meter waarin voor nieuwe ontwikkelingen een nadere afweging gemaakt 

dient te worden, waarbij de beoogde ontwikkeling wordt afgezet tegen eventuele veiligheidsri-

sico’s. 
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Handreiking verevening 

Het Omgevingsplan richt zich op een duurzame ontwikkeling. Een ontwikkeling waarbij het 

versterken van de economische en sociaal-culturele dynamiek hand in hand gaat met het ver-

sterken van de Zeeuwse omgevingskwaliteiten. De beleidsmatige doorvertaling van dit uit-

gangspunt heeft er toe geleid dat er enerzijds meer ruimte voor ontwikkeling wordt geboden, 

maar dat aan deze extra ontwikkelruimte ook aanvullende voorwaarden worden gesteld om 

het gewenste duurzame karakter van de ontwikkeling ook daadwerkelijk te realiseren. Met het 

principe van verevening wordt invulling gegeven aan deze voorwaarden. Met de op 25 januari 

2008 door Gedeputeerde Staten vastgestelde Handreiking worden de handvaten geboden voor 

een verdere uitwerking van het principe van verevening. Daarmee wordt uitvoering gegeven 

aan de in het Omgevingsplan opgenomen voorwaarde om uitwerking van het principe van ver-

evening op lokaal niveau te ondersteunen.  

 

Het principe van verevening is van toepassing bij nieuwe initiatieven en uitbreiding en/of in-

tensivering van bestaande initiatieven. Het is echter niet zo dat bij iedere ontwikkeling ook 

sprake is van het vereveningsprincipe. Als stelregel kan gehanteerd worden dat het dient te 

gaan om een wenselijke ontwikkeling in het buitengebied waarvoor een aanpassing van het 

vigerende bestemmingsplan noodzakelijk is om de ontwikkeling planologisch mogelijk te ma-

ken. Op voorhand is de ontwikkeling van nieuwe uitleg- of uitbreidingslocaties van kernen uit-

gezonderd. Dit omdat er van uit wordt gegaan dat ontwikkeling van deze locaties in samen-

hang plaatsvindt met verbeteringen in het bestaande bebouwd gebied. Tevens is de ontwikke-

ling van grondgebonden bedrijvigheid uitgezonderd, omdat dit de primaire functie van het bui-

tengebied vormt en intrinsiek wordt bijgedragen aan de instandhouding van het landschap. 

Voor het vaststellen van de exacte hoogte van de noodzakelijk geachte vereveningsbijdrage 

wordt maatwerk geleverd. Belangrijkste aspecten hierbij zijn de aard van de activiteit en de 

locatie. De Handreiking biedt handvatten voor het leveren van dit maatwerk. 

 

Verder is er bij kleinschalige initiatieven, waarbij geen of nauwelijks sprake is van een aantas-

ting van de omgevingskwaliteit, een drempel ingesteld waaronder niet verevend dient te wor-

den. De drempel wordt niet overschreden wanneer de hoogte van de noodzakelijk geachte 

vereveningsbijdrage lager is dan €8000,-- of wanneer er sprake is van slechts een beperkte 

toename van het bebouwd volume. Er is sprake van een beperkte toename indien de toename 

van het bebouwd volume lager is dan 400 m3 of de toename van het bebouwd volume lager is 

dan 30% van hetgeen in het vigerend bestemmingsplan al mogelijk wordt gemaakt. Deze 

drempel is echter niet van toepassing bij activiteiten waarvoor de noodzakelijk geachte vere-

veningsbijdrage al in het Omgevingsplan is uitgewerkt.  

 

Een bijzondere vorm van investeren in de omgevingskwaliteit vormt de ruimte-voor-ruimte-

regeling. Hierbij wordt in ruil voor de sanering van detonerende of in onbruik geraakte bebou-

wing in het buitengebied ontwikkelingsruimte beschikbaar gesteld. Bij dergelijke projecten 

wordt de vereveningsbijdrage geleverd door de kosten die gepaard gaan met de sanering. 

Verder dient door afname van het bouwvolume een ruimtelijke kwaliteitswinst plaats te vin-

den. 
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Bestemmingsplan “Nieuwe Economische Dragers” 

Door de gemeente is op 23 augustus 2007 een partiële herziening van het bestemmingsplan 

“Landelijk gebied” vastgesteld, waarin de Nieuwe Economische Dragers (NED’s) planologisch 

worden geregeld. De gemeente sluit hierbij aan op het beleid, zoals dat in het Omgevingsplan 

ten aanzien van de Nieuwe Economische Dragers is geformuleerd. In de partiële herziening is 

naast de NED’s ook een aantal andere beleidsonderdelen, waaronder opvang van de seizoens-

gebonden arbeiders, planologisch geregeld. Aan de partiële herziening is door het college van 

Gedeputeerde Staten gedeeltelijk goedkeuring onthouden. Ten aanzien van het onderdeel 

NED’s had dit vooral betrekking op de wijze waarop het principe van verevening was geregeld. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 2  WATERADVIES 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 3   
INSPRAAK STARTNOTITIE 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 4   
ANTWOORDNOTA 
VELDINVENTARISATIE 



Beantwoording reacties veldinventarisatie bestemmin gsplan Buitengebied  
 
1.  P. Croughs, Kokuitsweg 1-3, 4474 NG, Kattendijk e 
 
Samenvatting 
In artikel 3.1.2. van de regels staat aangegeven dat woningen (en bijgebouwen) in bijlage 2 worden 
weergegeven. De woningen Kokuitsweg 1 en 3 worden echter niet vermeld op genoemde lijst.  
Daarnaast zitten er nog enkele foutjes in het plan: 

- art. 3.2.2 sub e ontbreekt 
- art. 3.4.2 sub d verwijst naar 3.2.2 sub f, moet g zijn 
- art. 3.4.2. sub e verwijst naar 3.2.2. sub f, moet g zijn 

 
Beantwoording 
Koksuitweg 1 en 3 zijn in het nu geldende bestemmingsplan “Landelijk Gebied” aangeduid als zomer-
woning. Door verandering van beleid op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau is er geen onder-
scheid meer in zomerwoningen en burgerwoningen. In het nieuwe bestemmingsplan zijn daarom alle 
zomerwoningen omgezet in woningen. Beide woningen zijn bij de inventarisatie over het hoofd gezien, 
ze zullen daarom alsnog worden opgenomen in het bestemmingsplan. Voor woningen wordt 
overigens een apart artikel in het ontwerp-bestemmingsplan opgenomen (art. 17, Wonen). Daardoor 
zijn tevens de foutieve verwijzingen vervallen.   
 
Conclusie 
De woningen Koksuitweg 1 en 3 zullen worden opgenomen op de lijst van woningen. Voor de functie 
Wonen wordt een eigen bestemmingsartikel in het ontwerp-bestemmingsplan opgenomen.   
 
 
2.  N.P.C. Geerts, Nieuwe Rijksweg 20, 4472 AB, ’s Heer Hendrikskinderen 
  
Samenvatting 
Verzocht wordt om een ingetekend bouwvlak op het perceel Oude Rijksweg 56 te ’s Heer Hendriks-
kinderen van de kaart te verwijderen. Het betreft hier een niet te legaliseren schuur, gelet op de 
uitspraak van de Raad van State d.d. 13 februari 2008, omdat de overgangsbepalingen van het 
bestemmingsplan “Landelijk Gebied” niet van toepassing zijn. Tevens wordt verzocht om een schuur  
op het perceel Nieuwe Rijksweg 20 te registreren op de plankaart.  
 
Beantwoording 
In het voorontwerp bestemmingsplan “Buitengebied” is gebruik gemaakt van de meest recente kada-
strale ondergrond. Het ingetekende vlak is geen bouwvlak maar geeft alleen weer dat er een gebouw 
staat. Het bestemmingsplan wordt hierop dan ook niet aangepast.  
De schuur op het perceel Nieuwe Rijksweg 20 behoeft geen bouwvlak. Nieuwe Rijksweg 20 is in het 
bestemmingsplan bestemd als burgerwoning. Binnen deze bestemming is het toegestaan om een bij-
gebouw te realiseren. Ook hier geldt dat dit te maken heeft met de kadastrale ondergrond, of de 
betreffende schuur daarop wordt aangegeven.  
 
Conclusie 
Bij het opstellen van het ontwerp-bestemmingsplan zal gebruik worden gemaakt van de meest recente 
kadastrale ondergrond. De reactie leidt verder niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
 
3.  Maatschap J.C. Trimpe, J.M. Trimpe, J.D. Trimpe , en J.P. Trimpe, Tervatenseweg 7, 

4481 PB, Kloetinge 
 
Samenvatting 
Verzocht wordt om de schuur op het perceel Tervatenseweg 10 een agrarisch bouwvlak (terug) te 
geven. In het verleden heeft deze locatie een bouwbestemming gehad. In het huidige bestemmings-
plan is dit niet aangegeven. Deze fout is in 2005 geconstateerd en op dat moment was het omslachtig 
om door middel van een wijziging van het bestemmingsplan de gewenste schuur te realiseren. Op dat 



moment is door een ambtenaar van de gemeente Goes geadviseerd om te wachten op een nieuw 
bestemmingsplan en dit daarin mee te nemen. Enkele argumenten hiervoor: 

- om het bedrijf ook in de toekomst rendabel te houden is het noodzakelijk om te kunnen uitbreiden 
(op het moment dat dit door eigenaar gewenst is); 

- het gaat hier om het rechtzetten van een fout uit het verleden; 
- het huidige agrarisch bouwvlak (Tervatenseweg 7) is zeer beperkt en biedt geen uitbreidings-

mogelijkheden. 
 
Beantwoording 
Tervatenseweg 7 heeft in het vigerende bestemmingsplan “Landelijk Gebied” een begrensd agrarisch 
bouwvlak. Ook in het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied heeft Tervatenseweg een 7 een 
bouwvlak gekregen. Voordat het plan “Landelijk Gebied” in werking is getreden was het bestemmings-
plan Buitengebied uit 1980 van toepassing. In dat bestemmingsplan waren geen agrarische bouw-
vlakken opgenomen. Er kan dus geen sprake zijn van een agrarisch bouwvlak dat terug gegeven zou 
moeten worden.  
Het perceel Tervatenseweg 10 hoort bij het bedrijf op nummer 7. Er kan per agrarisch bedrijf niet meer 
dan 1 bouwvlak worden toegekend. Op het agrarisch bouwvlak op nummer 7 zijn er nog mogelijk-
heden om uit te kunnen breiden. Wel ligt dit bouwvlak in een gebied met agrarische waarden en 
binnen een waardevol archeologisch gebied. Bij uitbreiding dient daarom aan een aantal (extra) 
criteria te worden getoetst en bovendien zijn er extra vergunningen noodzakelijk. Op basis van het 
bestemmingsplan is het bovendien mogelijk om een schuur te realiseren van 50 m2 buiten het bouw-
vlak. De schuur op nummer 10 kan hiermee blijven bestaan.  
  
Conclusie 
De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
 
4.  D. Koster, Krukweg 11, 4465 BH, Goes 
 
Samenvatting 
De woningen Krukweg 9,11 en 13 zijn (nog steeds) opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 
terwijl al meerdere malen verzocht is om deze op te nemen in het bestemmingsplan Goese Meer.  
 
Beantwoording 
Binnenkort wordt er begonnen met het actualiseren van het bestemmingsplan Goese Meer. Wij zijn 
voornemens om de betreffende percelen mee te nemen in het bestemmingsplan Goese Meer.  
 
Conclusie 
De bestemmingsplangrens zal naar aanleiding van deze reactie worden aangepast. De percelen 
Krukweg 9, 11 en 13 zullen worden meegenomen in het bestemmingsplan Goese Meer.  
 
 
5.  C.P. Koeman, Bokkeweg 1, 4471 RL, Wolphaartsdij k 
  
Samenvatting 
Het perceel Bokkeweg 1 heeft een agrarische bestemming. Verzocht wordt om dit te vermelden op de 
lijst van agrarische bedrijven in het bestemmingsplan Buitengebied.  
 
Beantwoording 
In het bestemmingsplan “Landelijk Gebied” heeft dit perceel inderdaad een agrarische bestemming. 
Wij zullen dit perceel dan ook alsnog een bouwvlak toekennen en het bedrijf Bokkeweg 1 opnemen in 
de lijst van agrarische bedrijven.  
 
Conclusie 
Bokkeweg 1 zal worden opgenomen in de lijst van agrarische bedrijven en een bouwvlak op de plan-
kaart krijgen.  
 
 



6.  P.J. Gruijters, Wissekerkseweg 9, 4458 SH, ’s-H eer Arendskerke 
Samenvatting 
In 1997 is bouwvergunning verleend voor een tuinhuis, dit ontbreekt in het bestemmingsplan. Tevens 
wordt verzocht een grotendeels afgebroken schuur op het perceel Nieuwe Rijksweg 20, die is aan-
gegeven op de kaart, niet in het bestemmingsplan op te nemen.  
 
Beantwoording 
Het perceel Wissenkerkseweg 9 heeft in het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Wonen. 
Bij het tekenen van de plankaart wordt gebruik gemaakt van een kadastrale ondergrond. Daarop zijn 
echter niet alle gebouwen aangegeven, zeker gebouwen van geringe omvang worden niet altijd in-
gemeten. Bij een burgerwoning mogen 2 bijgebouwen worden gebouwd. Ondanks dat het tuinhuis niet 
op de kaart staat, is het dan ook niet in strijd met het bestemmingsplan.  
 
Voor het vlakje op het perceel Nieuwe Rijksweg 56 geldt hetzelfde. Het betreft een momentopname 
van de kadastrale ondergrond en deze ondergrond heeft in principe geen status. Het ingetekende 
gebouw impliceert immers geen bouwvlak. Zie ook de beantwoording van de reactie onder 2.  
 
Conclusie 
Bij het opstellen van het ontwerp-bestemmingsplan zal gebruik worden gemaakt van de meest recente 
kadastrale ondergrond. De reactie leidt verder niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 5  
ANTWOORDNOTA 
VOOROVERLEG 



Antwoordnota  
 
 
 
 

Bestemmingsplan 
 

“Buitengebied” 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Vooroverlegpartners  
 
1.Prorail, Postbus 624, 5600 AP Eindhoven  
 
Samenvatting 
1. De bouwhoogte ten aanzien van de bestemming Verkeer in het geval van railverkeer dient gemeten 
te worden vanaf bovenkant spoorstaaf en niet vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw 
of van een bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals aangegeven is in artikel 2 sub e;  
2. In verband met de aanwezigheid van bovenleiding en seinportalen dienen de genoemde maximale 
hoogtes voor bouwwerken geen gebouw zijnde (bijv. bovenleidingconstructies, overkappingen e.d.) 
10m + bovenkant spoorstaaf te bedragen;  
3. Het is niet duidelijk op welke wijze en met welke gegevens de paragraaf Externe Veiligheid tot stand 
is gekomen. Hierdoor is een goede beoordeling niet mogelijk. Er wordt verzocht het aspect externe 
veiligheid uit te werken en de juiste uitgangspunten te hanteren. Tegenwoordig dient toetsing plaats te 
vinden op basis van de “marktverwachting vervoer gevaarlijke stoffen per spoor”; 
4. Uit het voorontwerpbestemmingsplan blijkt dat de spoorlijn zoals opgenomen in het Tracébesluit 
Sloelijn niet correct is vertaald in het bestemmingsplan. Verzocht wordt dit aan te passen zodat vol-
daan wordt aan het bepaalde in de Tracéwet.  
 
Beantwoording 
1/2. De wijze van meten is een algemene manier van meten en wordt overal hetzelfde toegepast. Het 
is niet wenselijk om een aparte andere wijze van meten op te nemen voor railverkeer. Om tegemoet te 
komen aan de wens van ProRail zal de bouwhoogte voor andere bouwwerken binnen de bestemming 
Verkeer, railverkeer verhoogd worden naar 10.5m. Zo wordt ook de hoogte van de spoorstaaf in de 
totale bouwhoogte meegnomen;  
3. De paragraaf externe veiligheid is herschreven. De opmerking van Pro Rail is hierin meegenomen;  
4. Het Tracé van de Sloelijn is overgenomen in het bestemmingsplan. Tevens is hieraan in de toe-
lichting aandacht besteed.  
 
Conclusie 
- De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde (binnen de bestemming Verkeer, rail- 
  verkeer) is gewijzigd van 10m in 10.5m; 
- De paragraaf externe veiligheid is herschreven;  
- Het Tracé van de Sloelijn is opgenomen op de verbeelding en ook in de toelichting is hier aan- 
  dacht aan besteed.  
 
  
2. N.V. Nederlandse Gasunie, Postbus 444, 2740 AK W addinxveen 
 
Samenvatting 
1. In artikel 18 (Leiding–Gas) wordt bepaald dat de op de kaart als zodanig aangewezen gronden 
tevens bestemd zijn voor de instandhouding en bescherming van gasleidingen. Op deze gronden is 
enkel het oprichten van bebouwing vergunningplichtig gesteld. Deze bepaling is onvoldoende om een 
veilig en bedrijfszeker gastransport te garanderen en om gevaar voor personen en goederen in de 
directe omgeving van de leidingen te beperken; 
2. Er wordt verzocht artikel 18 zodanig uit te breiden dat de volgende werkzaamheden, uitgevoerd 
binnen een zone van 4 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leidingen (vrijwaringzone), 
behoudens ontheffing niet zijn toegestaan: 
• het aanbrengen van diepwortelende en/of hoogopgaande beplanting; 
• het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 
• het verrichten van grondroeractiviteiten, anders dan normaal spit- en ploegwerk; 
• diepploegen; 
• het aanbrengen van gesloten verhardingen; 
• het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
• het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen; 
• het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen; 
• het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair. 
Het college kan hiervan vrijstelling verlenen in overleg met de leidingbeheerder. 



 
Beantwoording 
Abusievelijk is geen aanlegvergunningstelsel opgenomen voor werkzaamheden binnen de vrijwarings-
zone van de gasleiding. Dit is alsnog gebeurd.  
 
Conclusie 
Aan het artikel “Leiding-Gas” is een aanlegvergunningstelsel toegevoegd. 
 
 
3. Gemeente Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszan d 
 
Samenvatting 
1. Op blz. 32 van de toelichting staat dat rondom het bedrijventerrein Lewedorp een geluidzone is 
vastgesteld, waarbuiten het geluidsniveau niet boven de 50 dB(A) mag komen. Op de plankaart (blad 
2) is deze zonering weergegeven. In 2008 is het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Lewedorp" vast-
gesteld. In de toelichting hiervan is opgenomen dat dit bestemmingsplan een gezoneerd bedrijven-
terrein omvat, maar dat de geluidszone zich buiten het plangebied bevindt. Het betreft een vrijwillige 
zonering. Omdat een vrijwillige zone weinig toegevoegde waarde heeft, kon de geluidszone vervallen 
en zou deze dan ook niet opgenomen worden in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Van-
wege het in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan voor de kern Lewedorp wil de gemeente 
Borsele helderheid over de status van deze zone;  
2. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft een plan in voorbereiding om op korte termijn te komen 
tot een verdere scheiding van het autoverkeer en fietsverkeer tussen Heinkenszand en Goes. Het 
idee is om vanaf de T-aansluiting Bimmelsweg-Noordhoekweg (gemeente Borsele) een vrijliggend 
fietspad aan te leggen tot aan het reeds bestaande vrijliggende fietspad aan de Verbartelweg in de 
gemeente Goes. Indien de bestemming Verkeer zoals die nu is neergelegd in het voorontwerp-
bestemmingsplan voor de Sinoutskerkseweg nog niet voorziet in de aanleg van dit vrijliggende fiets-
pad, wordt verzocht het bestemmingsplan hierop aan te passen; 
3. In het voorontwerpbestemmingsplan is de goederenspoorlijn (vanaf Eindewege tot aan de grens 
met Borsele; de zogenoemde Sloelijn) nog als zodanig bestemd, inclusief bijbehorende geluidzone.   
Nu deze lijn buiten gebruik gesteld is, is het de vraag of de geluidzone wel op de kaart moet worden 
opgenomen. Daar waar de niet meer in gebruik zijnde lijn de aanduiding railverkeer (rv) op de plan-
kaart heeft gekregen, is deze aanduiding niet opgenomen op de plankaart op de plaats waar de 
nieuwe goederenspoorlijn is gerealiseerd;   
4. Ook ontbreken de aanduiding railverkeer (rv) en de bijbehorende geluidzone van 100 meter 
aan weerzijde van het spoor op de plankaart daar waar het de toeristische spoorlijn Goes-Borsele 
betreft. 
 
Beantwoording 
1. De geluidzone voor het bedrijventerrein Lewedorp is inderdaad vervallen. Abusievelijk is deze wel in 
het nieuwe plan Buitengebied terug opgenomen. Deze is van de kaart verwijderd; 
2. De betreffende fietsverbinding valt al binnen de bestemming Verkeer. Binnen deze bestemming zijn 
ook wandel- en fietspaden inbegrepen. Uitvoering van dit project is dus al mogelijk; 
3. De oude Sloelijn was ten tijde van het opstellen van het voorontwerp-bestemmingsplan nog in 
gebruik. Daardoor is deze als zodanig ook nog in het voorontwerp opgenomen. Omdat de oude 
Sloelijn niet meer in gebruik is, is de geluidszone van de spoorlijn van de kaart verwijderd. Tevens is 
de nadere aanduiding railverkeer verwijderd, waardoor het tracé de bestemming “Verkeer” heeft 
gekregen. Mogelijk dat het tracé in de toekomst toegevoegd gaat worden aan het wandel- en 
fietsnetwerk. Voor het tracé van de nieuwe Sloelijn is een apart bestemmingsplan opgesteld;  
4. Abusievelijk is het zuidelijk gelegen deel van de toeristische spoorlijn Goes-Borsele niet mee-
genomen. Dit zal alsnog gebeuren.       
 
Conclusie 
- De geluidzone van het bedrijventerrein Lewedorp is van de plankaart verwijderd; 
- De nadere aanduiding railverkeer bij de Oude Sloelijn vervalt;  
- Het gedeelte van de toeristische spoorlijn Goes-Borsele is alsnog in het bestemmingsplan  
  opgenomen.  
 



4. Zeeuwse Milieufederatie, Postbus 334, 4460 AS Go es 
 
Samenvatting 
De ZMF kan instemmen met de visie op het plangebied. Het bestemmingsplan is duidelijk conser-
verend van aard en geen ontwikkelingsgericht planningsinstrument. Door middel van het wel of niet 
toelaten van bepaalde activiteiten wordt getracht het wensbeeld, dat in de visie wordt verwoord, in het 
veld te stimuleren. De ZMF vindt dat jammer omdat de mogelijkheden die ontwikkelingsplanologie 
biedt om de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied te verbeteren, nu niet kunnen worden aan-
gegrepen. De ZMF mist het uitdragen van het wensbeeld en van de noodzaak van intrinsieke kwaliteit 
om dit wensbeeld te bereiken. Ook mist men een visie hoe integrale duurzaamheid kan worden 
gekoppeld aan ruimtelijke kwaliteit, bijv. bij de volgende onderwerpen:  
1. Natuur en landschap 
Ervaring leert dat streefbeelden zelden van de grond komen als de betrokken private partijen geen 
voordeel hebben bij de ontwikkeling, zoals verbinden van kreken en kreekrestanten, benutting van 
potenties voor bijzondere natuurwaarden buiten de EHS, vergroting van de aantrekkelijkheid voor 
extensieve dagrecreatie op het platteland, landschappelijke verbinding tussen de Schenges, groen 
stedelijk uitloopgebied en parklandschappen rond de stad. De verschillende waardevolle gebieden 
staan onder druk en er wordt geen oplossing aangegeven voor dit probleem. Juist hiervoor is ont-
wikkelingsplanologie ontworpen. Wanneer dit niet wordt toegepast zullen alleen groene initiatieven 
binnen de EHS tot stand komen en ‘rode’ ontwikkelingen enkel met landschappelijke inpassing;  
2. Verevening 
Het voorliggende bestemmingsplan geeft geen handvaten om vereveningsproblematiek op te kunnen 
lossen, zoals bijv. bij de glastuinbouw in Sirjansland is gebeurd. Alleen op basis van toelatings-
planologie was dit positieve resultaat voor alle partijen niet mogelijk geweest; 
3. Waterkansenkaart 
In de voorschriften worden geen maatregelen genoemd om het bodem en watersysteem daad-
werkelijk te beschermen. Het gebruik van (water)kansenkaarten bij de locatiebepaling van activiteiten 
is aan te bevelen; 
4. Niet-grondgebonden agrarische bedrijvigheid  
M.u.v. Nieuwe Economische Dragers en de omschreven mogelijkheden voor recreatie is uitbreiding 
van niet-grondgebonden agrarische bedrijvigheid in het buitengebied niet wenselijk. De percentages 
20% en bij uitzondering 50% zijn in sommige gevallen te hoog. Deze percentages zijn ingegeven door 
provinciaal beleid. Echter wanneer aan de ruimtelijke kwaliteit en de landschappelijke inbedding geen 
duidelijk wensbeeld of kader te grondslag ligt, dreigt juist verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit; 
5. Aanlegvergunningen in het raamwerk 
Een aanlegvergunningenprocedure is ingewikkeld, tijdrovend, duur, onhandig en slecht handhaafbaar. 
De ZMF stelt voor dat een meerjarig beheersplan wordt overlegd door eigenaren/beheerders van 
natuurgebieden buiten de EHS, buitendijks gebied met een waterstaatkundige functie en een natuur-
wetenschappelijke waarde, multifunctioneel bos, waardevolle dijken en landgoederen en grotere land-
schappelijke eenheden. Hierdoor zou een deel van het aanlegvergunningenstelsel kunnen komen te 
vervallen;  
6. Beleid kleine windturbines 
Beleid met betrekking tot kleine turbines ontbreekt. De ZMF pleit voor het onder voorwaarden toestaan 
van deze turbines (bijv. niet hoger dan 20m, alleen mogelijk op of aansluitend aan bouwblok en niet 
meer dan 3 per bedrijf of woning).  
 
Beantwoording 
1. Het bestemmingsplan Buitengebied is een beheersmatig bestemmingsplan. In het plan worden 
wensbeelden en visies aangehaald. Bij het toetsen van initiatieven aan het bestemmingsplan zal 
worden gekeken naar de beschreven wensbeelden en visies bij de overweging om wel of niet mede-
werking te verlenen aan een initiatief. De meeste initiatieven zijn nog onvoldoende concreet of het is 
nog allerminst zeker of bepaalde activiteiten wel (kunnen) worden uitgevoerd. Het is niet mogelijk om 
daar nu al op vooruit te lopen. Een aantal ontwikkelingen wordt middels een binnenplanse ontheffing 
mogelijk gemaakt zoals de Ruimte-voor-Ruimte regeling, landgoederen, aquacultuur, enz.  
Het landschapsontwikkelingsplan biedt mogelijkheden voor natuurontwikkeling in bijvoorbeeld het 
Schengegebied. Op dit moment vinden er (in overleg met de provincie) studies plaats naar de exacte 
invulling van deze ontwikkeling. Omdat nog niet bekend is hoe richting hieraan kan worden gegeven, 
is het ook hier niet mogelijk daar nu al op te anticiperen in het bestemmingsplan Buitengebied. Het 
meenemen van dergelijke ontwikkelingen zorgt vaak ook voor vertraging van dergelijke omvangrijke 
plannen. Om ontwikkelingen nu al mee te nemen in het bestemmingsplan moet bijvoorbeeld de 



economische uitvoerbaarheid kunnen worden gegarandeerd en moeten diverse onderzoeken nu al 
plaatsvinden zoals flora en fauna, bodem, archeologie, enz. Het niet rechtstreeks bestemmen van 
bepaalde gronden voor ontwikkeling wil zeker niet zeggen dat dergelijke initiatieven niet gesteund of 
gestimuleerd worden;  
2. Zoals in het Omgevingsplan wordt aangegeven is verevening maatwerk. Het bedrag dat voor 
investering van de omgevingskwaliteit in aanmerking komt kan pas worden bepaald als het plan 
concreet genoeg is. Omdat de bijdrage voor verevening door de initiatiefnemers betaald moet worden 
zullen zij er in de meeste gevallen voor kiezen om de bijdrage op of direct grenzend aan het terrein te 
investeren. Het feit dat er verevend moet worden voor bepaalde activiteiten in het buitengebied is 
opgenomen in het bestemmingsplan. De daadwerkelijke invulling is dermate breed (bijv. in groen, 
water, langzaam verkeersverbindingen of publieke voorzieningen) dat dit niet concreet in de regels 
kan worden verwoord. Wel wordt voor de afdwingbaarheid van verevening met partijen een privaat-
rechtelijke overeenkomst gesloten; 
3. Bij het verlenen van een afwijking of het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid is het vereist dat 
alle relevante belangen worden afgewogen. Water en bodem horen bij deze belangen. De verplichting 
tot het uitvoeren van onderzoek vloeit al voort uit andere wettelijke regelingen. Daarom worden deze 
niet nog eens in de regels genoemd. Om te bepalen of aan een bepaald verzoek in een bepaalde 
omgeving medewerking kan worden verleend, zal zeker gebruik worden gemaakt van de water-
kansenkaart en/of de bodemkwaliteitskaart;  
4. De uitbreidingsmogelijkheden voor niet-agrarische activiteiten zijn afgestemd op het Omgevings-
plan. Bestaande bedrijven moeten een mogelijkheid hebben om uit te kunnen breiden. Uitbreiding is 
alleen mogelijk middels een binnenplanse afwijking. Indien een bedrijf uitbreidingsplannen heeft zal 
een verzoek moeten worden ingediend. Eén van de voorwaarden om hieraan medewerking te ver-
lenen is dat de uitbreiding inpasbaar moet zijn in de omgeving. Net als de ZMF zijn wij van mening dat 
de bestaande ruimtelijke kwaliteit minimaal gehandhaafd moet blijven en waar mogelijk moet worden 
versterkt;  
5. Omdat een aantal gebieden bijv. een hoge archeologische waarde heeft is het noodzakelijk om een 
vergunningstelsel op te nemen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of 
werkzaamheden. Ook in gebieden waar bijv. een gasleiding ligt is een dergelijke regeling nodig, zie 
hiervoor de reactie van de Gasunie onder 2. Het aanbrengen van beplanting en het uitvoeren van 
andere werkzaamheden kunnen schade toebrengen of ongelukken veroorzaken. Het stelsel geldt 
alleen voor die gebieden die bescherming moeten krijgen;                                                                                                                                                                                         
6. Wij onderschrijven het provinciale beleid om de bestaande grootschalige locaties voor windmolens 
door te ontwikkelen en de plaatsing van windmolens te concentreren. Een (solitaire) molen van 20m 
hoog zoals de ZMF voorstelt heeft een grote impact op de omgeving en het landschap. Turbines met 
deze hoogte zullen duidelijk zichtbaar zijn. Wij achten het verspreid plaatsen van windmolens dan ook 
niet gewenst.  
 
Conclusie 
De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan.  
 
 
5. VROM-inspectie, Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam  
 
Samenvatting 
1. Toelichting, blz. 14 e.v.: voor de watertoets dient overleg plaats te vinden met de waterbeheerders. 
Voor het Veerse Meer, de Oosterschelde en de Zandkreekdam is RWS Zeeland de beheerder. Het 
watertoetsoverleg met deze dienst heeft nog niet heeft plaatsgevonden, zodat er geen wateradvies 
voor deze beheergebieden is. Verzocht wordt om dit overleg op te starten; 
2. Toelichting, blz. 70, Waterstaat: in de tekst wordt vermeld dat voor bouwplannen op de waterkering 
ontheffing aangevraagd moet worden bij het waterschap. Voor de Zandkreekdam is RWS Zeeland de 
beheerder, daarom moet voor bouw plannen hier een WBR-vergunning aangevraagd te worden bij 
RWS;   
3. In hoofdstuk 3 komen beleidsuitgangspunten aan de orde die de hoofdlijnen aangeven voor het te 
voeren ruimtelijk beleid. Niet duidelijk is of hiermee een structuurvisie voor dit bestemmingsplan wordt 
weergegeven. Daarnaast ontbreken enkele relevante beleidsnota’s zoals de Gebiedsvisie Rondom 
het Veerse Meer, de Ontwikkeling/uitbreiding Jachthaven Wolphaartsdijk, het Route ontwerp A58/N62 
en het Omgevingsplan (vrijwaringszone voor wegen); 
4. In de toelichting ontbreekt figuur 2 (ligging plangebied), is de aanduidingen van wegen niet aan-
gegeven op kaarten (figuur 8 en 9) en tevens ontbreekt een kaart van de vaarwegen; 



5. In de regels dient in artikel 15 de bestemming voor vaar- en waterwegen nader uitgewerkt te 
worden zodat deze bijv. ook bedoeld is voor beroepsvaart. Daarnaast dient in artikel 15 de bouw-
hoogte van bestaande masten en steigerpalen aangepast te worden. 
 
Beantwoording 
1. Rijkswaterstaat heeft inmiddels een reactie gegeven, deze maakt onderdeel uit van deze nota. Daar 
waar advies van Rijkswaterstaat is vergeten te vermelden, zal dat worden toegevoegd; 
2. Zowel de plantoelichting als de regels zullen in overeenstemming worden gebracht met deze op-
merking. In de regels is het waterschap vervangen door “de waterbeheerder”;    
3. De ontwikkeling/uitbreiding jachthaven Wolphaartsdijk wordt niet toegevoegd. Er wordt een studie 
uitgevoerd naar het totaalgebied, hiervoor zal t.z.t. een apart bestemmingsplan worden gemaakt 
waarin alle initiatieven gezamenlijk worden opgenomen. 
Het route-ontwerp A58/N62 zal worden toegevoegd aan bijlage 1 van de toelichting. De gebiedsvisie 
rondom het Veerse Meer is hierin al opgenomen. Het Omgevingsplan wordt reeds genoemd als 
beleidskader voor het bestemmingsplan. Wij zien dan ook geen meerwaarde in het apart opnemen 
van de vrijwaringszone voor wegen;  
4. De ligging van het plangebied is inderdaad abusievelijk niet in figuur 2 opgenomen, dit zal alsnog 
gebeuren. Figuur 8 en 9 zijn overgenomen uit het Omgevingsplan en geven o.i. voldoende weer waar 
de kaarten voor bedoeld zijn. Daarnaast achten wij het niet noodzakelijk om een aparte kaart voor de 
vaarwegen op te nemen; 
5. De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd als vaarweg, voor wat voor vaart dan ook. Wij 
zien geen reden om dit verder te specificeren naar de verschillende mogelijke gebruikers. De hoogte 
van masten en steigerpalen is gewijzigd in 10m.  
 
Conclusie 
- Rijkswaterstaat zal worden toegevoegd als adviserend of vergunningverlenend orgaan; 
- Het beleidsstuk Routeontwerp A58/N62 zal aan bijlage 1 van de toelichting worden toegevoegd; 
- Verder zal figuur 2 worden gewijzigd en zal de bouwhoogte voor masten en steigerpalen worden  
  verhoogd van 5m naar 10m.  
 
 
6. Waterschap Zeeuwse Eilanden, Postbus 1000, 4330 ZW, Middelburg 
 
Samenvatting 
1.Waterkeringen 
a. Voor de bestemmingsomschrijving van de (dubbel)bestemming Waterstaat kan volstaan worden 
met aan te geven dat deze gronden (primair) bestemd zijn voor de waterkering en de waterbeheer-
sing; 
b. Volgens lid 2 van art. 23 (Waterstaat) kunnen B&W ontheffing verlenen van lid 1(in lid 2 is abusieve-
lijk sprake van art. 21). Daarbij moet advies worden ingewonnen bij een deskundige op het gebied van 
waterkeringen (waterschap). Het verdient de voorkeur om hier te bepalen dat advies wordt gevraagd 
aan de beheerder van de waterkering, omdat bijv. Rijkswaterstaat beheerder is van de Zandkreek-
dam. Tevens is verzuimd om aan de Zandkreekdam de bestemming Waterstaat toe te kennen; 
c. In hoofdstuk 4 is, in afwijking van artikel 23, aangegeven dat bij ontheffing het bouwplan gemeld 
moet worden bij (in plaats van advies gevraagd aan) het waterschap; 
d. Voor bouwen binnen de bestemming Waterstaat is een ontheffing van de Keur vereist, ook al is 
voldaan aan de bouwregels; 
2. Wegen 
a. Bij diverse ontheffings- en wijzigingsbevoegdheden is bepaald dat de gevolgen voor het verkeer 
worden meegewogen. Er wordt verzocht een “ontsluitingstoets” voor te schrijven voor het toevoegen 
van/het omschakelen naar een bijzonder agrarisch bedrijf, het wijzigen van de bestemming Bedrijf ten 
behoeve van de vestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf en het toevoegen van takken 
glastuinbouw (tot 2000m2) en intensieve veehouderij (tot 1600m2).  
Uit waterschapsoogpunt is een ontsluitingstoets niet nodig bij het oprichten van maximaal 1 ha folie-
bassins buiten het bouwvlak voor een nevenactiviteit niet-grondgebonden aquacultuur, het realiseren 
van kleinschalige horeca en kleinschalige voorzieningen voor extensieve dagrecreatie, het vergroten 
van het bebouwde oppervlak van een horecabedrijf met maximaal 20% en het vergroten van de 
bebouwde oppervlakte van een manege met 20%.  



Het plan kent nu meerdere toetsingscriteria op het gebied van verkeer, voor het waterschap kan 
volstaan worden met de toets van de ontsluitingsmogelijkheden, er van uitgaande dat getoetst wordt 
op draagkracht, capaciteit en verkeerveiligheid. Daarbij is het van belang dat de wegbeheerder wordt 
gehoord. Dat geldt ook voor de bevoegdheid van B&W om nadere eisen te stellen bij het verlenen van 
bouwvergunningen ten behoeve van de verkeersveiligheid. Een en ander uiteraard voor zover het 
waterschapswegen betreft; 
b. Voor de bestemming Verkeer geldt een aanlegvergunningvereiste voor het aanbrengen van 
wegbeplanting. Dit is alleen nodig daar waar gestreefd wordt naar behoud van openheid zoals de 
gebieden met de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - openheid” ; 
c. Aan de Bouwensputseweg, het Leuterwegje en de Welleweg is een cultuurhistorische waarde 
toegekend. Uit de plantoelichting is niet duidelijk waarom die waarde is toegekend c.q. wat de te 
beschermen kenmerken zijn. Derhalve kan niet nagegaan worden of het aanlegvergunningvereiste in 
artikel 14 (Verkeer) voldoende daarop is toegesneden; 
d. Aan een aantal openbare wegen in de Wilhelminapolder is niet de bestemming Verkeer toegekend. 
Verzocht wordt dit alsnog te doen; 
e. In artikel 25 is bepaald dat een bouwverbod geldt langs de A58. Ingevolge de Wegenverordening 
Zeeland is het ook verboden om, zonder ontheffing van het waterschap, te bouwen in een zone van 
20m gemeten uit de as van wegen die bij het waterschap in beheer zijn; 
3. Water 
a. Het waterschap heeft het regionale watersysteem getoetst aan de normen voor wateroverlast die in 
het kader van het Waterbeheer 21e eeuw (WB21) zijn opgesteld. In het vervolg daarop wordt met een 
gebiedsgerichte aanpak (gga) het regionale watersysteem op orde gebracht zodat het voldoet aan de 
normen van WB21 en van de Kader Richtlijn Water. Binnen de gemeente Goes lopen momenteel de 
gga’s Maelstede-Dekker en Schenge. De gga Schenge verkeert nog in de analysefase zodat thans 
nog niet bekend is welke maatregelen nodig zijn. Voor het gebied Maelstede-Dekker is wel al duidelijk 
welke maatregelen getroffen gaan worden. Op dit moment is de voorbereiding van de projecten 
(grondverwerving) nog niet zover dat daar in het plan Buitengebied rekening mee gehouden moet 
worden. Het is  wenselijk om daar in de waterparagraaf aandacht aan te besteden omdat de maat-
regelen binnen de planperiode gerealiseerd gaan worden (het regionale watersysteem moet in 2015 
op orde zijn);  
b. Voor een aantal ontheffings- en wijzigingsbevoegdheden is terecht een watertoets voorgeschreven. 
Het plan maakt echter nog een aantal ontwikkelingen mogelijk die door een toename van het verhard 
oppervlak (>1000m2) de nodige waterhuishoudkundige consequenties kunnen hebben (bijv. het toe-
voegen van bepaalde nevenactiviteiten en vergroting van het bouwvlak of de bebouwde oppervlakte). 
Ook daarvoor dient een watertoets voorgeschreven te worden;  
c. WB21 gaat er van uit dat water een sturend principe moet zijn voor het (agrarisch) grondgebruik. De 
provinciale waterkansenkaart voor het landelijk gebied (teeltvoorkeur) geeft een beeld van welke 
gebieden geschikt zijn voor bepaalde vormen van agrarisch grondgebruik. De ontwikkelingen die aan-
gegeven worden sporen in grote lijnen met de waterkansenkaart. Een afwijkende ontwikkeling is het 
accent op fruitteelt en vollegrond-tuinbouw in de omgeving van Kattendijke. De waterkansenkaart gaat 
hier uit van weidebouw en mariene teelten;  
d. In het Omgevingsplan is aan de zuidkant van het Oosterschenge een hydrologische beïnvloedings-
zone aangegeven. Binnen die zone dient het waterbeheer rekening te houden met de aangrenzende 
natuurfunctie en zouden ruimtelijke ingrepen met hydrologische gevolgen getoetst moeten worden op 
hun consequenties. Voor het deel van de zone dat valt binnen de bestemming Agrarisch klasse L (met 
de aanduidingen geomorfologische waarde en specifieke vorm van agrarisch-openheid) biedt het plan 
daarvoor geen handvatten. Voor die bestemming/aanduidingen geldt geen aanlegvergunningvereiste 
voor ingrepen met hydrologische gevolgen. Er wordt verzocht dit alsnog op te nemen;  
e. Het plan zou een uniforme regeling voor de poldergemalen van het waterschap moeten hebben.  
Verzocht wordt alle gemalen te bestemmen als Bedrijf, nutsvoorziening. De onderbemalingen Stadse-
weg en Goese Polder hoeven niet apart bestemd te worden. Het zijn kleine bouwwerken die binnen 
de bestemming Water vallen en passen binnen de bestemmingsomschrijving en de bouwregels van 
die bestemming.  
Ook voor de rioolgemalen van het waterschap is een uniforme regeling gewenst. In het plan zijn nu de 
gemalen ’s-Heer Arendskerke, Wolphaartsdijk en Kattendijke bestemd als Bedrijven, nutsvoorziening. 
Die bestemming zou ook gegeven moeten worden aan de rioolgemalen Kloetinge, ’s-Heer Hendriks-
kinderen en Oud-Sabbinge. Deze gemalen vallen nu onder de bestemming Agrarisch klasse L en 
Overige-Waardevolle dijk. Eventueel kan ook de bestemmingsomschrijving van deze bestemmingen 



daarop aangepast worden. Bij vestiging/uitbreiding van milieugevoelige functies dienen de hinder-
contouren van de gemalen in acht genomen worden;  
f. Alle afvalwatertransportleidingen (awt’s) van het waterschap zijn bestemd als Leiding-Riool. Echter, 
volstaan kan worden met de leidingen die planologisch relevant zijn (Ø ≥47,5cm). Dat is alleen de awt 
vanaf het rioolgemaal aan de Fluitekruitstraat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Willem Anna-
polder. Deze awt ligt voor een klein deel binnen de plangrens (ter plaatse van de kruising met Rijks-
weg A58). In §2.8 (onderdeel Kabels en leidingen) is verzuimd de awt’s te noemen als planologisch 
relevant;  
g. In de bestemmingsomschrijving van de meeste bestemmingen is aangegeven dat de gronden 
mede zijn bestemd voor water en/of voor bermsloten en waterpartijen. Omdat binnen de bestem-
mingen Natuur en Verkeer ook (primaire) waterlopen liggen wordt verzocht dat ook op te nemen in de 
bestemmingsomschrijving van die bestemmingen;  
h. Het plan bevat een wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.8.1.h en 4.8.1.h) voor realisering van de natte 
ecologische verbindingszones die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. De wijzigings-
bevoegdheid dient ook te gelden voor de Waterschaps Ecologische Infrastructuur en de in de Kader-
RichtlijnWater aangewezen waterlichamen. Dat zijn, evenals de natte ecologische verbindingszones, 
waterlopen die voorzien moeten worden van natuurvriendelijke oevers. Is de wijzigingsbevoegdheid 
voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers overigens wel nodig nu in de omschrijving van (na-
genoeg) alle bestemmingen is bepaald dat de gronden ook bestemd zijn voor water. Daar komt bij dat 
niet alle te realiseren natte ecologische verbindingszones geheel bestemd zijn als Water;  
i. Voor de bestemming Water (o.a. het Veerse Meer) is bepaald dat het gebruik als ligplaats met vaar-
tuigen langer dan 24 uur niet gerekend wordt tot strijdig gebruik. Deze bepaling hoort niet thuis in het 
bestemmingsplan;  
j. Voor de bestemmingen Natuur, Agrarisch klasse F en Agrarisch klasse L is bepaald dat het storten 
en lozen van specie strijdig is met de bestemming. Er wordt van uitgegaan dat dit niet geldt voor het 
reguliere slootonderhoud; 
k. In het plan wordt gesproken van de Keur waterkeringszorg Zeeuwse Eilanden en de Keur water-
beheer (o.a. in artikel 23). Dit moet zijn de Keur waterschap Zeeuwse Eilanden 2007. 
 
Beantwoording 
1. Waterkeringen 
a. De doeleindenomschrijving van de bestemming Waterstaat-Waterkering is aangepast;  
b. In de procedureregels is opgenomen dat advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de 
waterkering;  
c. De Zandkreekdam heeft de bestemming Waterstaat-Waterkering gekregen. De opmerking dat bij 
het verlenen van een afwijking voor een bouwplan dit gemeld moet worden bij de beheerder is 
gewijzigd in het inwinnen van advies bij de beheerder; 
d. De keurontheffing waar het waterschap naar verwijst is op basis van andere wet- en regelgeving al 
verplicht. Dit hoeft niet nog eens in het bestemmingsplan te worden vastgelegd; 
2. Wegen 
a. Voor de genoemde mogelijkheden tot binnenplanse afwijking is de ontsluitingstoets als voorwaarde 
verwijderd. Het betreft kleinschalige ontwikkelingen die naar verwachting niet leiden tot (verkeers) 
problemen. De toetsingscriteria met betrekking tot verkeersaspecten zijn nogmaals bekeken, 
waardoor er nu eenduidigheid is;   
b. Het vergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden 
dat in de bestemming Verkeer is opgenomen geldt nu alleen voor die gronden die grenzen aan 
gebieden met de aanduiding “openheid” en gebieden die cultuurhistorische waarden hebben. Omdat 
het aanbrengen van wegbeplanting, in tegenstelling tot bijv. houtteelt en bebossing, slechts een 
marginaal effect heeft op de openheid van een agrarisch gebied, is deze werkzaamheid geschrapt uit 
het stelsel;  
c. De aanduiding “cultuurhistorische waarde” komt al voor in c.q. is overgenomen uit het vigerende 
bestemmingsplan “Landelijk Gebied”. Deze waarde is toegekend omdat deze wegen in de loop van 
een oude kreek liggen. De weg ligt op sommige plaatsen ook lager dan de omliggende gronden. De 
loop van de oude kreken heeft cultuurhistorische waarde. Daarom is voor het aanbrengen, verleggen 
en verbreden van paden, wegen en parkeergelegenheden een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden vereist;.  
d. Aan de openbare wegen in de Wilhelminapolder is alsnog de bestemming Verkeer toegekend;  
e. De opmerking over het bouwverbod langs de wegen wordt voor kennisgeving aangenomen;   



3. Water 
a. Zoals al aangegeven zijn de plannen van Maalstede Dekker nog niet voldoende concreet om daar 
in het bestemmingsplan Buitengebied al rekening mee te houden. De watertoets zal deel uit gaan 
maken van de dan benodigde planologische procedure; 
b. In het bestemmingsplan zijn diverse ontheffings/wijzigingsbevoegdheden opgenomen die kunnen 
leiden tot uitbreiding van het bebouwde oppervlak c.q. tot verharding van het oppervlak. Omdat de 
verplichting tot het uitvoeren van o.a. de watertoets al voortvloeit uit andere wettelijke bepalingen zijn 
die toetsingscriteria (net als bijv. bodem, flora & fauna en water) uit de regels geschrapt. Daarmee 
wordt tevens voorkomen dat een opsomming van toetsen niet meer correct zou zijn doordat aan de 
ene kant een dergelijke verplichting niet meer wettelijk zou worden voorgeschreven of aan de andere 
kant juist een nieuwe verplichting wordt toegevoegd; 
c. De waterkansenkaart is één van de hulpmiddelen bij de beoordeling van ontwikkelingen. Ook 
andere aspecten spelen daarbij een rol. Dat het streefbeeld landbouw op de genoemde locatie afwijkt 
van de waterkansenkaart kan zo zijn, maar dat wil niet zeggen dat het streefbeeld daardoor nooit 
gerealiseerd zou kunnen worden. Die belangenafweging zal plaatsvinden zodra er concrete plannen 
worden ingediend; 
d. Het uitvoeren van werkzaamheden met hydrologische gevolgen in deze zone is aan het 
vergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden van de 
bestemmingen Agrarisch en Natuur toegevoegd;  
e. Conform de SVBP 2008 zijn de gemalen voorzien van de bestemming Bedrijf met de aanduiding 
nutsvoorziening. Gemalen zijn geen inrichtingen waarvoor een zone op de kaart hoeft te worden 
aangegeven. Bij ontwikkelingen in de buurt van gemalen zal wel rekening gehouden worden met de 
voorgeschreven richtafstanden;  
f. Voor zover er nog andere awt’s in het bestemmingsplan waren opgenomen, zijn deze verwijderd en 
het gedeelte van het awt vanaf de Fluitekruidstraat naar de Willem Annapolder is vermeld op de kaart. 
De paragraaf Externe Veiligheid, waarin de planologische relevante kabels en leidingen waren op-
genomen is, n.a.v. opmerkingen van andere vooroverleginstanties, volledig herschreven;  
g. Waterlopen zijn opgenomen in de bestemmingen Verkeer en Natuur;  
h. Binnen hoofdgroepen van bestemmingen komen regelmatig ondergeschikte functies voor zoals 
groen, paden en water. Deze zijn echter niet bepalend voor de keuze van de hoofdgroep, de hoofd-
functie wel. Wordt bijv. een waterloop zodanig vergroot dat die geen ondergeschikte functie meer 
vervult in een agrarisch- of natuurgebied maar een zelfstandige functie gaat uitoefenen kan een 
bestemmingswijziging naar Water zeker aan de orde zijn. Vandaar de opname van deze wijzigings-
bevoegdheid. De Waterschaps Ecologische Infrastructuur en de in de KaderRichtlijn Water aan-
gewezen waterlichamen zijn toegevoegd aan de genoemde wijzigingsbevoegdheden; 
i. In de bestemming Water is een specifieke gebruiksregel opgenomen voor het gebruik als ligplaats 
omdat ook hier wel eens boten aangelegd worden voor een kort verblijf. Indien hier buiten de havens 
op grote schaal gebruik van gemaakt zou worden kan dat wel degelijk planologisch relevant zijn. Om 
problemen te voorkomen  is geregeld dat dit gebruik niet per definitie strijdig wordt geacht. Overigens 
is het woord “langer” vervangen door “minder” omdat er anders sprake zou kunnen zijn van een on-
beperkte duur van het innemen van een ligplaats;  
j. De opslag van baggerspecie in het kader van het reguliere onderhoud valt onder de term normaal 
onderhoud en beheer. Het bestemmingsplan hoeft hier niet op te worden aangepast;  
k. De omschrijving van de waterschapskeur is daar waar nodig aangepast in de juiste titel.  
 
Conclusie 
- De doeleindenomschrijving van de bestemming Waterstaat-Waterkering is aangepast;   
- In de procedureregels is opgenomen dat advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de  
  waterkering;  
- De Zandkreekdam heeft de bestemming Waterstaat-Waterkering gekregen; 
- Bij het verlenen van een afwijking zal advies bij de beheerder worden ingewonnen; 
- Bij diverse binnenplanse afwijkingen isl de ontsluitingstoets als voorwaarde verwijderd; 
- Het aanbrengen van wegbeplanting is geschrapt uit het stelsel voor het uitvoeren van een werk,  
  geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden;  
- Aan de openbare wegen in de Wilhelminapolder is de bestemming Verkeer toegekend;  
- De watertoets als toetsingscriterium bij afwijking/wijziging is uit de regels geschrapt;  
- Het uitvoeren van werkzaamheden met hydrologische gevolgen in deze zone is aan het  
  vergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden van de  



  bestemmingen Agrarisch en Natuur toegevoegd;   
- Gemalen zijn voorzien van de bestemming Bedrijf met de aanduiding nutsvoorziening; 
- M.u.v. het gedeelte van het awt vanaf de Fluitekruidstraat naar de Willem Annapolder zijn de  
  andere awt’s van de kaart verwijderd;  
- Waterlopen zijn toegevoegd aan de omschrijvingen van de bestemmingen Verkeer en Natuur;  
- De Waterschaps Ecologische Infrastructuur en de in de KaderRrichtlijn Water aangewezen water- 
  lichamen zijn toegevoegd aan de wijzigingsbevoegdheden bij de bestemming Agrarisch; 
- Het woord “langer” in art. 16.3.1. is vervangen door “minder”;  
- De omschrijving van de waterschapskeur is daar waar nodig gewijzigd in de juiste titel.  
 
 
7. Rijkswaterstaat, Poelendaelesingel18, 4335 JA, M iddelburg  
 
Samenvatting 
1. Zoals al gemeld door het waterschap Zeeuwse Eilanden, is RWS Zeeland de beheerder van de 
Zandkreekdam. Dat geldt ook voor de delen van het Veerse Meer en de Oosterschelde die in het 
plangebied zijn opgenomen;  
2. Over de waterparagraaf worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

1. Waterkeringen 
a. voor het verlenen van vergunningen bij de bestemming waterkering dient B&W vooraf 

advies te vragen aan de beheerder van de waterkering; 
b. de Zandkreekdam dient de bestemming Waterstaat te krijgen; 
c. in de toelichting dient een kaartje opgenomen te worden met de zonering van de 

waterkeringen;   
d. in de regels dient in de bestemmingen, waar de beschermingszone onder valt, 

aangegeven te worden dat deze tevens mede een waterstaatsfunctie heeft;  
e. voor activiteiten binnen de bestemming Waterstaat (dus ook voor de beschermings-

zone en de buitenbeschermingszone) waar RWS Zeeland de beheerder is, dient een 
WBR vergunning aangevraagd te worden (straks: Waterwet). 

 
2. Riolering/RWZI 

a. bij dit onderwerp dient aandacht besteed te worden aan de locatie van overstorten in 
de nabijheid van zwemwaterlocaties; 

 
3. Oppervlaktewaterkwaliteit 

a. Ook hier dient aandacht besteed te worden aan het gebruik van bouwmaterialen en 
bestrijdingsmiddelen. Deze kunnen van grote invloed zijn op de waterkwaliteit. 

 
Beantwoording 
1. Zie de beantwoording onder 1b bij de reactie van het waterschap; 
2.1.a. Zie hiervoor onder 1; 
2.1.b. Zie de beantwoording onder 1c bij de reactie van het waterschap;  
2.1.c. Volgens het ontwerp van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Zeeland dient de kernzone van 
regionale waterkeringen op de verbeelding aangegeven te worden. Aan deze eis is voldaan. De 
kernzone van de primaire waterkeringen zal woren opgenomen in de AmvB Ruimte. De overige zones 
zijn reeds weergegeven in o.a. de Keur van het waterschap, deze hoeven dan ook niet nog eens in 
het bestemmingsplan opgenomen te worden; 
2.1.d. In het artikel Waterstaat-Waterkering is een regeling opgenomen voor de andere ter plaatse 
geldende bestemmingen; 
2.1.e. Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen; 
2.2. Binnen het plangebied bevinden zich geen overstorten in de buurt van zwemwaterlocaties; 
2.3. Dit aspect is opgenomen in de watertabel. 
 
Conclusie 
- In de procedureregels is opgenomen dat advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de water- 
  kering;  
- De Zandkreekdam heeft de bestemming Waterstaat-Waterkering gekregen; 
- de kernzone van de regionale waterkeringen is op de verbeelding opgenomen; 
- In het artikel Waterstaat-Waterkering is een regeling opgenomen voor de andere ter plaatse  



  geldende bestemmingen; 
- de watertabel is aangevuld met de opmerkingen onder 2.2 en 2.3. 
 
 
8. RCE regio Zuid, postbus 1600, 3800 BP Amersfoort  
 
Samenvatting 
Planregels 
1. Artikel 3 (Agrarisch klasse F): de gronden zijn volgens de bestemmingsomschrijving niet bestemd 
voor de bescherming van archeologische waarden; 
2. artikel 3.7.1 en 3.7.2: archeologische waarden zijn alléén beschermd ter plaatse van de aanduiding 
"cultuurhistorische waarden". Op de plankaart en bij de begripsbepalingen wordt een duidelijk onder-
scheid gemaakt tussen archeologische en cultuurhistorische waarden. De terreinen op de Archeolo-
gische Monumentenkaart (AMK) hebben opmerkelijk genoeg de bestemming cultuurhistorische 
waarde gekregen; 
3. Het is verboden bepaalde werken en werkzaamheden uit te voeren, tenzij deze niet leiden tot on-
evenredige schade aan archeologische waarden. Niet duidelijk is wanneer er sprake is van oneven- 
redige schade; 
4. Artikel 3.7.3: bij de beslissing omtrent de aanvraag van een vergunning wint het college van B&W 
advies in. Conform het verstoordersprincipe is het echter juist de vergunningaanvrager die het rapport 
met daarin het "schriftelijke advies"moet aanleveren;   
5. Wat onevenredige afbreuk is dient bepaald te worden o.g.v. een rapport dat door de aanvrager van 
de vergunning moet worden overlegd. Aan de hand daarvan kan het college beslissen of oneven-
redige afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden; 
6. In dit artikel wordt plots gesproken van gronden met de medebestemming "Waarde - archeologie", 
terwijl (vrijwel) alle terreinen met archeologische waarde de aanduiding "cultuurhistorische waarden" 
op de plankaart hebben; 
7. Artikel 3.8.1: wat wordt bedoeld met "archeologische toets";  
8. Artikel 4 (Agrarisch klasse L); de gronden zijn volgens de bestemmingsomschrijving niet bestemd 
voor de bescherming van archeologische waarden; 
9. Artikel 4.1.2: dezelfde opmerking geldt hier als onder 3.8.1; 
10. Artikel 4.7.1 en 4.7.2: dezelfde opmerking geldt hier als onder 3.7.1 en 3.7.2; 
11. Artikel 4.7.3: dezelfde opmerking geldt hier als onder 3.7.3; 
12. Artikel 4.8.1: dezelfde opmerking geldt hier als onder 3.8.1; 
13. Artikel 5 (Agrarisch met waarden): de gronden zijn bestemd voor agrarisch gebruik, maar ook voor 
behoud en/of versterking van landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden. Maar niet voor 
archeologische waarden; 
14. Artikel 5.4.1 en 5.4.2: volgens de regels is het verboden werken en werkzaamheden uit te voeren, 
tenzij deze niet leiden tot onevenredige schade aan archeologische waarden. Zie voor onevenredige 
schade onder 3.7.1 en 3.7.2. Waarom moet rekening worden gehouden met archeologische waarden 
terwijl in de bestemmingsomschrijving staat dat de gronden niet zijn bestemd in het belang van de 
archeologische monumentenzorg. Bovendien geldt voor de gronden met de bestemming "Agrarisch 
met waarden" volgens de IKAW niet altijd een (middel)hoge, maar vaak ook een (zeer) lage archeo-
logische verwachtingswaarde; 
15. Artikel 7 (Bos): de gronden zijn volgens de bestemmingsomschrijving niet bestemd voor de 
bescherming van archeologische waarden; 
16. 7.5.1 en 7.5.2: dezelfde opmerkingen gelden hier als onder 5.4.1 en 5.4.2, met dien verstande dat 
voor "Agrarisch met waarden" "Bos" moet worden gelezen; 
17. Zie voor onevenredige schade onder 3.7.1 en 3.7.2; 
18. Artikel 12 (Natuur): de gronden zijn volgens de omschrijving niet bestemd voor de bescherming 
van archeologische waarden; 
19. Artikel 12.6.1 en 12.6.2: dezelfde opmerkingen gelden hier als onder 5.4.1 en 5.4.2, met dien 
verstande dat voor "Agrarisch met waarden" "Natuur" moet worden gelezen; 
20. Zie voor onevenredige schade onder 3.7.1 en 3.7.2; 
21. Artikel 14 (Verkeer): de gronden zijn volgens de omschrijving niet bestemd voor de bescherming 
van archeologische waarden;  
22. Artikel 14.4.1 en 14.4.2: dezelfde opmerkingen gelden hier als onder 5.4.1 en 5.4.2, met dien 
verstande dat voor "Agrarisch met waarden" "Verkeer" moet worden gelezen; 



23. Zie voor onevenredige schade onder 3.7.1 en 3.7.2; 
24. Artikel 17 (Overige - Waardevolle dijk); 
25. Artikel 17.5.1 en 17.5.1: dezelfde opmerkingen gelden hier als onder 5.4.1 en 5.4.2, met dien 
verstande dat voor "Agrarisch met waarden" "Overige - Waardevolle dijk" moet worden gelezen; 
26. Zie voor onevenredige schade onder 3.7.1 en 3.7.2; 
27. Artikel 21 (Waarde - Archeologie); 
28. Artikel 21.3.1: Zie voor onevenredige schade onder 3.7.1 en 3.7.2; 
29. Artikel 21.3.2: zie voor schriftelijk advies onder 3.7.3; 
30. Artikel 21.4.2: zie voor onevenredige schade onder 3.7.1 en 3.7.2; 
31. Artikel 21.4.3: zie voor schriftelijk advies onder 3.7.3; 
32. Artikel 21.5.2: waarom dient het college schriftelijk advies in te winnen over aantasting van aan-
wezige waarden als volgens lid 21.5.1 onder a blijkt dat de wijzigingsbevoegdheid wordt gebruikt 
indien is al is vastgesteld dat archeologische waarden niet meer voorkomen; 
33. Artikel 21 (Waarde - Cultuurhistorie);  
34. Artikel 22.5.2: zie voor onevenredige schade onder 3.7.1 en 3.7.2; 
35. Artikel 22.5.3: zie voor schriftelijk advies onder 3.7.3; 
Toelichting 
36. De terreinen die op de AMK zijn aangeduid zijn volgens de toelichting bestemd als "Archeologisch 
waardevol terrein". Alle terreinen op de AMK hebben de bestemming "Waarde - Archeologie". Een blik 
op de plankaart leert juist dat de meeste van deze terreinen de aanduiding "WR-C" hebben gekregen;  
37. Een aantal terreinen van de AMK is van rijkswege beschermd. Zoals gezegd hebben deze 
gronden niet altijd de bestemming archeologie, maar cultuurhistorie gekregen. In het belang van de 
cultuurhistorische bestemming zijn bepaalde werken en werkzaamheden aanlegvergunningplichtig. 
Voor activiteiten anders dan het gangbare gebruik, beheer e.d. van de gronden is een vergunning 
ingevolge de Monumenten 1988 vereist; 
Advies 
38. In het bestemmingsplan gebied bevinden zich twee beschermde rijksmonumenten. De gronden 
hiervan hebben de bestemming "Waarde - Cultuurhistorie" gekregen. Voor werken en werkzaam-
heden op deze gronden moet een aanlegvergunning worden aangevraagd. Een dergelijke regeling is 
verboden. Voor activiteiten anders dan het gangbare beheer en gebruik e.d. dient een monumenten-
vergunning aangevraagd te worden bij de RACM;  
39. Op de gronden met de bestemmingen "Agrarisch klasse F" en "Agrarisch klasse L" is archeo-
logisch onderzoek verplicht alléén op gronden die mede zijn bestemd als "Waarde - Cultuurhistorie" 
indien op laatstgenoemde gronden door werken en werkzaamheden onevenredige schade wordt 
toegebracht. De verplichting geldt dus voor een relatief klein gebied ten opzichte van de totale 
gebiedsomvang van deze twee bestemmingen; 
40. Op de gronden met de bestemmingen "Agrarisch met waarden", "Bos", "Natuur" en "Verkeer" kan 
overal archeologisch onderzoek verplicht worden gesteld indien door werken en werkzaamheden 
onevenredige schade wordt toegebracht. De gronden hebben volgens de IKAW vaak een (zeer) lage 
verwachting. Wellicht dat uit de gemeentelijk beleidskaart archeologie (indien aanwezig) een ander 
verwachtingsbeeld naar voren komt, maar ook volgens dit beeld zullen de gebieden met een archeo-
logische waarde niet altijd precies overeen komen met de genoemde bestemmingen. Nu hebben 
alleen de gronden van de AMK en de gronden met de bestemmingen "Agrarisch met waarden", "Bos", 
"Natuur" en "Verkeer"een archeologische medebestemming gekregen. Voor deze bestemmingen 
(behalve de AMK-terreinen) is een dergelijke bestemming niet altijd nodig omdat die zoals gezegd 
vaak geen archeologische waarde hebben. Het is dan ook raadzaam de IKAW of de gemeentelijk 
beleidskaart archeologie (indien aanwezig) door te vertalen naar de plankaart. Het gemeentelijk 
bodemarchief krijgt dan immers de noodzakelijke bescherming daar waar dat uit oogpunt van een 
goede monumentenzorg noodzakelijk is; 
 41. Verder wordt geadviseerd om telkens een apart artikel te wijden aan één categorie archeologisch 
waardevol gebied. Neemt men bijvoorbeeld de IKAW dan zouden voor een gebied met een middel-
hoge verwachting de daarvoor geldende regels in een apart artikel opgenomen kunnen worden. In 
gebied met een hoge verwachting weer in een ander artikel. Voor gebieden met een hoge verwachting 
dient dan een lagere vrijstellingsdrempel toegepast te worden dan voor gebieden met middelhoge 
verwachting.  

a. Indien de gemeente niet beschikt over een beleidsnota archeologie, is het wenselijk in de 
toelichting van het bestemmingsplan uit te leggen wat precies wordt bedoeld met de bepaling dat 
de aanvrager van een vergunning of ontheffing een rapport dient te overleggen. Bij het 



“Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2008” wordt de vergunningprocedure met betrekking 
tot archeologisch onderzoek niet uiteen gezet; 
b.  Op grond van de rapportage van het archeologisch vooronderzoek (stappen 1 t/m 5) kan het 
college beslissen of voorschriften in het belang van de archeologische monumentenzorg aan de 
vergunning of ontheffing verbonden moeten worden. Aan de vergunning kunnen krachtens de 
Monumentenwet 1988 in ieder geval de volgende voorschriften worden verbonden: a) de 
verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 
kunnen worden behouden; b) de verplichting tot het doen van opgravingen; of c) de verplichting 
de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 
van de archeologische monumentenzorg. In het aanlegvergunningenstelsel is niet opgenomen dat 
één van deze verplichtingen als voorschrift aan de vergunning wordt verbonden indien het college 
dat in het belang van de archeologische monumentenzorg noodzakelijk acht (stap 6 en 7); 
c. Het voorontwerp voorziet niet overal in een planologische bescherming van gronden die 
volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden een (middel)hoge verwachtingswaarde 
hebben. Dat betekent dat de planregels niet voorschrijven dat op deze gronden nader archeo-
logisch onderzoek moet worden gedaan;  
d.  De gronden van een archeologisch waardevol terrein die o.g.v. de Monumentenwet 1988 zijn 
beschermd (rijksmonument), mogen niet nogmaals via het bestemmingsplan beschermd worden. 
Het rijksmonument zou daarmee een dubbele bescherming krijgen en dat is publiekrechtelijk niet 
toegestaan. In het voorontwerp is dat echter wel het geval. 

 
Beantwoording 
1. Niet alle agrarische gronden zijn archeologische waardevol. De percelen die wel archeologisch 
waardevol zijn en beschermd dienen te worden, hebben de bestemming Waarde-Archeologie 
gekregen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de bestemmingsartikelen ‘Waarde-Archeologie’; 
2. Er zijn inderdaad een aantal terreinen die archeologisch waardevol zijn die de aanduiding cultuur-
historisch waardevol hebben gekregen. Daar waar dit van toepassing is, is de bestemming/aanduiding 
cultuurhistorisch waardevol gewijzigd in archeologisch waardevol; 
3. Onevenredige schade wil zeggen dat het resultaat van de ingreep niet opweegt tegen de mogelijke 
schade die kan worden aangebracht aan archeologische waarden. Om dit te kunnen beoordelen zal 
archeologisch onderzoek moeten worden uitgevoerd danwel advies moeten worden ingewonnen bij 
een archeologisch deskundige;  
4. Het is een bevoegdheid van het college om medewerking te verlenen aan een bouwaanvraag en/of 
afwijking. Deze afweging kan alleen gemaakt worden als er voldoende informatie beschikbaar is. In de 
praktijk zal de aanvrager die informatie (in de vorm van een onderzoeksrapport) aanleveren. Dat geldt 
ook voor bijv. bodem, water en flora- en fauna;  
5. Niet duidelijk is wat met deze opmerking wordt bedoeld. Zie voor het overige de beantwoording van 
de opmerking onder 4;  
6. Zoals bij de beantwoording van de opmerking onder 2 is gemeld, hebben een aantal gronden 
abusievelijk de verkeerde bestemming gekregen. Deze zullen alsnog als archeologisch waardevol 
worden opgenomen; 
7. De inhoud van de archeologische toets wordt nader toegelicht in bijlage 12 van de regels van het 
bestemmingsplan. Afhankelijk van de waarde van de gronden op de IKAW of AMK kaart is wel of geen 
(nader) archeologisch onderzoek nodig. Dat wordt per geval afgewogen;  
8. Zie de beantwoording onder punt 1; 
9. Zie de beantwoording onder punt 7; 
10. Zie de beantwoording onder punt 2; 
11. Zie de beantwoording onder punt 4; 
12. Zie de beantwoording onder punt 7;  
13. Het behoud en/of versterking van archeologische waarden is geregeld in de artikelen “Waarde-
Archeologie”. Daar waar er sprake is van archeologische waarde op agrarische percelen is middels 
deze dubbelbestemming de bescherming gewaarborgd; 
14. Zoals in de bestemmingsomschrijving van Agrarisch met waarden is vermeld is deze bestemming 
bedoeld voor agrarische percelen met landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden. De 
archeologische waarde is geregeld in de artikelen ‘Waarde-Archeologie’;   
15. Zoals al eerder is opgemerkt geldt ook in bepaalde gevallen voor de bestemming Bos dat er 
sprake is van een dubbelbestemming met “Waarde-Archeologie”. De reden waarom archeologische 



waarden en het behoud en beschermen hiervan niet in de bestemmingsomschrijving is opgenomen is 
dat dit al geregeld is in de bestemmingen “ Waarde-Archeologie”; 
16. Zie de beantwoording onder punt 14; 
17. Zie de beantwoording onder punt 2; 
18. Ook hier geldt voor sommige gebieden dat er een dubbelbestemming van toepassing is. Niet voor 
alle natuurgebieden geldt dat deze archeologisch waardevol zijn;  
19. Zie de beantwoording onder punt 14;  
20. Zie de beantwoording onder punt 2; 
21. Zie de beantwoording onder punt 15. In plaats van Bos kan Verkeer worden gelezen; 
22. Zie de beantwoording onder punt 14;  
23. Zie de beantwoording onder punt 2;  
24. Er wordt niet vermeld wat er niet goed is aan het artikel. Derhalve wordt hier dan ook verder niet 
op ingegaan;  
25. Zie de beantwoording onder punt 14; 
26. Zie de beantwoording onder punt 2;  
27. Er wordt niet vermeld wat er niet goed is aan het artikel. Derhalve wordt hier dan ook verder niet 
op ingegaan;  
28. Zie de beantwoording onder punt 2; 
29. Zie de beantwoording onder punt 4; 
30. Zie de beantwoording onder punt 2; 
31. Zie de beantwoording onder punt 4; 
32. De wijzigingsbevoegdheid voorziet in het verwijderen van vlakken met de bestemming Waarde-
Archeologie. Indien B&W voornemens zijn hieraan toepassing te geven zullen zij advies inwinnen van 
een archeologische deskundige;  
33. Er wordt niet vermeld wat er niet goed is aan het artikel. Derhalve wordt hier dan ook verder niet 
op ingegaan;  
34. Zie de beantwoording onder punt 2; 
35. Zie de beantwoording onder punt 4; 
36. Zie de beantwoording onder 2;  
37. Rijksmonumenten worden beschermd door de Monumentenwet. Het is niet toegestaan op deze 
gronden ook nog een vergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of 
werkzaamheden van toepassing te verklaren. Het bestemmingsplan is hierop aangepast. De 
betreffende gronden zijn van de aanduiding “Waarde – Archeologie – Rijksmonument worden 
voorzien en in de regels is opgenomen dat het stelsel niet geldt voor gronden met deze aanduiding; 
38. Zie de beantwoording onder 37; 
39. Niet duidelijk is wat de RCE met deze reactie bedoeld. Binnen geen van de beide genoemde 
bestemmingen is er sprake van een verplichting tot archeologisch onderzoek. Voor agrarische 
gebieden die archeologisch waardevol zijn geldt primair de bestemming ‘Waarde-Archeologie’; 
40. Het bepaalde op de AMK en IKAW (incl. de waardevolle vindplaatsen) wordt opgenomen conform 
het provinciaal beleid. Eigen archeologisch beleid is in voorbereiding, het zal naar verwachting echter 
nog enkele jaren duren voordat dit proces is afgerond; 
41a. De gemeente Goes beschikt niet over een beleidsnota archeologie. Derhalve wordt teruggevallen 
op provinciaal beleid waarbij voor werkzaamheden die geen grotere oppervlakte hebben dan 30 m2 
en niet dieper gaan dan 30cm geen archeologisch onderzoek hoeft te worden uitgevoerd. Ter ver-
duidelijking zijn de bouwregels van de artikelen “Waarde – Archeologie” aangepast. De vergunning-
procedure wordt niet in het bestemmingsplan opgenomen, hierin wordt al voorzien in andere regel-
geving zoals dat met bijv. bij een omgevingsvergunning voor het bouwen ook het geval is; 
b. Het bestemmingsplan geeft aan onder welke omstandigheden een vergunning of afwijking vereist 
is. De concrete voorwaarden die daaraan verbonden worden horen niet thuis in een bestemmings-
plan; 
c. Zie hiervoor de beantwoording van de opmerking onder 40; 
d. Zie hiervoor de beantwoording van de opmerking onder 37. 
 
Conclusie 
- daar waar dit van toepassing is, is de bestemming Waarde-Cultuurhistorie gewijzigd in Waarde-  
  Archeologie; 
- het bestemmingsplan is aangepast zodat het vergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk,  
  geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden niet van toepassing is op Rijksmonumenten;  



- In de regels worden 2 bestemmingsartikelen voor de bescherming van archeologische waarden  
  opgenomen. Tevens zijn het archeologisch waardevol gebied en de relevante vindplaatsen weer-  
  gegeven op de verbeelding. 
 
 
9. SCEZ, Postbus 49, 4330 AA, Middelburg  
 
Samenvatting 
1. In de toelichting (par. 2.2.2. en 3.2.) dient een aanvulling opgenomen te worden m.b.t. het 
provinciaal archeologisch beleid;  
2. In het plangebied zijn op de AMK Zeeland 15 terreinen van hoge archeologische waarde 
opgenomen, waaronder 4 rijksmonumenten; 
3. Er is één terrein dat op de AMK Zeeland is aangeduid als terrein van archeologische waarde; 
4. In het plangebied bevinden zich tevens meerdere bekende vindplaatsen; 
5. Een aantal terreinen is aangeduid als Waarde-Cultuurhistorie, dit moet Waarde Archeologie zijn; 
6. Ter bescherming van archeologische waarden in gebieden die vrijgesteld zijn van archeologisch 
onderzoek geldt een meldingsplicht bij archeologische vondsten. Dit dient volledigheidshalve in bouw- 
en aanlegvergunningen te worden opgenomen. 
 
Beantwoording 
1. De in de brief aangegeven aanvullingen zijn in de toelichting opgenomen; 
2. De aangegeven terreinen zijn voorzien van de bestemming Waarde-Archeologie. Voor de terreinen 
die tevens rijksmonument zijn is een aparte regeling opgenomen. Zie hiervoor ook de beantwoording 
onder 37 van de reactie van de RCE; 
3. Dit terrein valt onder het bestemmingsartikel Waarde-Archeologie 2;  
4. Deze vindplaatsen zijn onder het regime van het bestemmingsartikel Waarde-Archeologie gebracht. 
Voor zover deze buiten de gebieden met een (middel)hoge verwachtingswaarde zijn gelegen, zijn 
deze apart op de verbeelding weergegeven; 
5. De betreffende terreinen zijn bestemd als Waarde-Archeologie; 
6. In de gemeente Goes is al een dergelijke bepalingen in vergunningen opgenomen.  
 
Conclusie 
- de aangegeven aanvullingen zijn in de toelichting opgenomen;  
- de terreinen van hoge archeologische waarden zijn voorzien van de bestemming Waarde- 
  Archeologie; 
- de vindplaatsen zijn, voor zover ze niet gelegen zijn in gebieden met een (middel)hoge ver- 
  wachtingswaarde, apart op de verbeelding weergegeven; 
- de betreffende terreinen zijn bestemd als Waarde-Archeologie. 
 
 
10. Kamer van Koophandel Zuid-west Nederland, Postb us 3182, 4800 DD Breda 
 
Samenvatting  
1. De regiovisie De Bevelanden uit 2005 is een belangrijke bouwsteen voor de opstelling van het 
bestemmingsplan Buitengebied, omdat deze visie de ruimtelijke uitgangspunten voor de Bevelanden 
bevat. Deze visie bevat een aantal relevante beleidsuitspraken voor het buitengebied van Goes, zoals 
het ruimte bieden voor nieuwe economische dragers en het benutten van de toeristisch-recreatieve 
potenties. Wat betreft dit laatste staat er ook in dat "kleinschalige initiatieven buiten de concentratie-
gebieden worden gesteund, maar de invulling ervan beperkt zich tot het lokale niveau dan wel maakt 
bij voorkeur onderdeel uit van een (toekomstige) routegebonden structuur".  
Ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden voor aquacultuur wordt eveneens verwezen naar de 
regiovisie. In het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied is echter weinig overeind gebleven van 
deze ambities. Het voorontwerp laat zich vooral karakteriseren als een beheerplan dat tot doel heeft 
het bestendigen van de huidige situatie. Dit is een gemiste kans omdat juist de vitaliteit van het buiten-
gebied erbij gebaat is dat nieuwe economische functies ontwikkeld kunnen worden die passen bij de 
aard en schaal van het gebied. Geadviseerd wordt dan ook om het bestemmingsplan op dit onderdeel 
te heroverwegen en meer mogelijkheden hiervoor in te bouwen zonder dat wijzigingen en ontheffingen 
nodig zijn. Op die wijze wordt de economische dynamiek in het buitengebied van Goes gestimuleerd. 



De locatie voor aquacultuur nabij het Goese Sas is slechts gedeeltelijk bestemd als bedrijfslocatie, het 
overige deel heeft nog een agrarische bestemming. Aangenomen wordt dat dit gecorrigeerd wordt; 
2. Voor het gebied rond de jachthavens en de campings bij Wolphaartsdijk zijn diverse ontwikkelingen 
en initiatieven ter versterking van het toeristisch-recreatief product in gang gezet. Aan sommige 
projecten wordt zelfs al geruime tijd gewerkt. Datzelfde geldt voor de plannen voor de versterking van 
de watersportfunctie van de jachthaven Goese Sas. In het voorontwerp komen deze projecten niet 
aan de orde en wordt dus niet voorgesorteerd op het ruimtelijk mogelijk maken van de realisatie ervan. 
Geadviseerd wordt in het bestemmingsplan deze ontwikkelingen op te nemen d.m.v. een uitwerkings-
bevoegdheid. Als de projecten uitvoeringsgereed zijn kan planologische medewerking sneller worden 
geregeld; 
3. Terugdringing en vereenvoudiging van (overbodige) regelgeving is een onderwerp dat thans in het 
middelpunt van de belangstelling staat. Dit plan is echter op diverse onderdelen erg gedetailleerd:  
• regelingen rond kleinschalig kamperen, evenals de vrijstellingsregeling voor de uitbreiding daarvan; 
• het uitsluiten van stacaravans bij kleinschalig kamperen; 
• maximering van de grootte van stacaravans; 
• relatief zware eisen nieuwvestiging bouwblok; 
• de ontheffingsregeling voor NED's; 
• het hanteren van verschillende nok- en goothoogten en allerlei andere hoogtebepalingen; 
• het hanteren van verschillende afstanden tot de erfgrens. 
Door minder (gedetailleerde) regelgeving wordt meer ruimte geboden aan ondernemers zonder dat dit 
ten koste hoeft te gaan van het landschap. Minder regelgeving betekent ook minder kans dat het 
bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Wijziging gaat vaak gepaard met lange procedures en extra 
kosten voor de gemeente. Overigens is het regelen van een aantal onderwerpen in het bestemmings-
plan dubbelop. In andere regelgeving zoals het Bouwbesluit, (brand)veiligheidsregels en welstands-
eisen wordt vaak hetzelfde al geregeld. 
 
Beantwoording 
1. De thematische visie van de Bevelanden is één van de bouwstenen geweest voor het bestem-
mingsplan Buitengebied. Andere belangrijke bouwstenen zijn het Omgevingsplan Zeeland en de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Onder bepaalde voorwaarden wordt op provinciaal niveau 
meer ruimte geboden voor ontwikkeling in het buitengebied. Dit is echter niet zonder meer overal in 
Zeeland mogelijk. Per aanvraag zal beoordeeld moeten worden of een bepaald initiatief past binnen 
de omgeving.  
Het bestemmingsplan Buitengebied is in beginsel een beheersmatig bestemmingsplan waarin nieuwe 
beleidsthema’s middels binnenplanse ontheffingen danwel wijzigingsbevoegdheden aan het plan zijn 
toegevoegd. Denk hierbij aan landgoederen, Nieuwe Economische Dragers, Ruimte-voor-Ruimte en 
aquacultuur.  
Het is om meerdere redenen niet mogelijk om gronden direct al positief te bestemmen. Onbekend is 
wie er belangstelling hebben voor een dergelijk plan. Het is onmogelijk om het hele buitengebied nu al 
positief voor alle functies te bestemmen. Ook dienen de benodigde onderzoeken zoals archeologie, 
flora- en fauna, enz. dan al op voorhand te zijn uitgevoerd. Bovendien moet de economische uitvoer-
baarheid ook worden aangetoond en is niet duidelijk hoe groot de bouwvlakken dan moeten worden, 
hoe hoog er gebouwd zou mogen worden enz. De regeling die nu is opgenomen biedt het college 
voldoende houvast om per geval een afweging te kunnen maken. 
De vorm van aquacultuur bij het Goese Sas betreft op dit moment nog een tijdelijk experiment. Het is 
niet wenselijk om dit experiment al positief te bestemmen aangezien het mogelijk is dat het volgend 
jaar beëindigd wordt. Daarnaast is de kans groot dat, als het experiment definitief wordt, dit op een 
andere plaats wordt voortgezet; 
2. In de recreatiezone Wolphaartsdijk spelen inderdaad diverse ontwikkelingen. Een aantal van deze 
ontwikkelingen is concreet, een aantal nog niet. Op dit moment wordt gewerkt aan een visiedocument. 
De ontwikkelingen die inmiddels lopen en concreet genoeg zijn worden middels aparte planologische 
procedures mogelijk gemaakt. Voor een aantal initiatieven zijn de planologische procedures afgerond.  
Zolang er nog geen definitief visiedocument is, is het niet mogelijk om een uit te werken bestemming 
in het bestemmingsplan op te nemen. Dan moeten er immers uitwerkingsregels worden opgenomen;  
3. Een groot deel van de regels is overgenomen uit en afgestemd op het Omgevingsplan en de PRV. 
Wij onderschrijven de uitgangspunten die hierin worden gehanteerd. Zo is kleinschalig kamperen (een 
minicamping bij een agrariër) vaak een nevenactiviteit om extra inkomsten te genereren. De intentie is 
dat een dergelijke camping een tijdelijk karakter heeft. Dat wil zeggen dat er alleen kampeermiddelen 
mogen staan tijdens het kampeerseizoen. Vandaar dat stacaravans worden uitgesloten op mini-



campings. Indien toeristen willen kamperen in een stacaravan dienen zij dit te doen op de reguliere 
campings.  
 
Conclusie 
De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
 
11. Planologische Commissie Omgevingsbeleid 
 
1. Geadviseerd wordt om de plangrenzen nog een kritisch tegen het licht te houden. Het gebied ten 
zuiden van bedrijventerrein Eindewege en bijv. de percelen aan de oostzijde van ’s-Heer Arendskerke 
zijn niet goed ingepast; 
2. Het provinciaal beleid geeft ruimte voor ontwikkeling, maar wel met kwaliteit. De provincie heeft de 
indruk dat de gemeente deze doelstelling onderschrijft, maar dit komt onvoldoende tot uiting in het 
bestemmingsplan. Het vereveningsprincipe wordt nu enkel alleen genoemd bij Nieuwe Economische 
Dragers en is niet als algemeen uitgangspunt genomen in het bestemmingsplan. Het ontbreekt aan 
een juridische regeling en de afdwingbaarheid hiervan is onvoldoende geregeld. Ook ontbreekt in een 
aantal gevallen de voorwaarde ruimtelijk kwaliteitswinst;  
3. Het bestemmingsplan maakt mestopslag mogelijk buiten het bouwblok. Dit is in strijd met het 
provinciaal beleid;  
4. In het bestemmingsplan zijn een aantal intensieve veehouderijen positief bestemd. Onduidelijk is 
wat de omvang van deze bedrijven is en welke ontwikkelingsruimte zij op basis van het bestemmings-
plan hebben;  
5. Het provinciaal beleid ten aanzien van nieuwe agrarische bouwblokken is zeer terughoudend. Op 
een aantal punten worden de juiste voorwaarden gesteld. De provincie acht het bepaalde in lid 2 van 
artt. 3.8j en 4.8j echter overbodig. Het bepaalde in lid 3 valt buiten de provinciale beleidskaders en 
dient derhalve geschrapt te worden. Verder dient bezien te worden of nieuwe agrarische bouwvlakken 
wel mogelijk moet worden gemaakt in gebieden met de aanduiding openheid;  
6. Een beperkt aantal burgerwoningen in het buitengebied heeft de aanduiding landhuis met een 
maximale inhoud van 1.000 m3. Burgerwoningen in het mogen echter maximaal 750 m3 groot zijn. 
Waarom deze afwijking;  
7. Bij artikel 21.4.1 ontbreekt het omzetten van grasland in bouwland en het verlagen van het water-
peil als aanlegvergunningplichtige activiteit; 
8. Verzocht wordt om mengen en diepploegen toe te voegen als aanlegvergunningplichtige activiteit; 
9. De bepalingen in artikelen 21.4.2 lid g en h dienen geschrapt te worden. Werkzaamheden binnen 
agrarische bouwvlakken dienen niet vrijgesteld te worden van de aanlegvergunningplicht ten behoeve 
van archeologisch onderzoek. En bij het verlenen van een vergunning in het kader van de Natuur-
beschermingswet wordt archeologie niet meegenomen; 
10. De AMK-terreinen worden gedeeltelijk bestemd als Waarde-Cultuurhistorie. Deze bestemming 
biedt te weinig waarborgen voor de archeologische waarden. Deze terreinen dienen als Waarde-
Archeologie bestemd te worden; 
11. Een aantal AMK-terreinen is niet volledig op de kaart aangegeven. Dit dient alsnog te gebeuren;  
12. Een aantal AMK-terreinen is rijksmonument en mag daarom geen planologische bescherming in 
het bestemmingsplan krijgen; 
13. De procedureregels voor archeologisch onderzoek zijn onvoldoende helder;   
14. De verplichte goedkeuring door GS (op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, parallel aan 
de Wro) is komen te vervallen. Wel geldt de eis dat in een Natura 2000-gebied altijd moet worden 
getoetst. In het bestemmingsplan worden op kleine schaal nieuwe ontwikkelingen toegestaan die 
binnen de begrenzing Natura 2000 vallen. Ontwikkelingen binnen en buiten het Natura 2000-gebied  
dienen getoetst te worden aan de Natuurbeschermingswet 1998;   
15. Er wordt regelmatig verwezen naar de Natuurbeschermingswet. Dit moet de Natuurbeschermings-
wet 1998 zijn;  
16. Ook beschermde natuurmonumenten komen niet meer voor, dit moeten Natura 2000-gebieden 
zijn;  
17. In de toelichting is een groot aantal kaartbeelden opgenomen waarvan niet altijd duidelijk is of en 
op welke manier deze de grondslag vormen voor gemeentelijk beleid; 
18. In de toelichting dient gemotiveerd te worden waarom er in specifieke gevallen voor de 
bestemming AF, AL, AW of de aanduiding openheid is gekozen. Een aantal gebieden dient aangeduid 
te worden met openheid en voor een aantal gebieden dient deze aanduiding verwijderd te worden; 



19. Bij de mogelijkheden voor ontwikkelingen is het toegestaan om in gebieden met de aanduiding 
openheid bijv. boogkassen te realiseren. Het is de vraag of dit wenselijk is;  
20. Bij diverse mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen ontbreekt de eis voor landschappelijke 
inpassing. De eisen aan de landschappelijke inpassing zijn in de bijlage (die onderdeel uitmaakt van 
de regels) te licht aangezet. Bovendien verdient het de voorkeur om de landschappelijke inpassing 
afdwingbaar te maken;  
21. Het toekennen van de bestemming Bos is niet consequent doorgevoerd. Enkele bosperceeltjes 
langs De Piet dienen ook de bestemming Bos te krijgen; 
22. Een aantal gebieden is als Bos bestemd terwijl in de toelichting wordt vermeld dat alle gebieden 
uit het Natuurgebiedsplan als Natuur zijn bestemd. Een aantal gebieden uit het Natuurgebiedsplan 
heeft tevens een functie als bos. De provincie kan zich er in vinden als deze gebieden als Bos worden 
bestemd maar e.a.a. dient dan wel in de toelichting te worden gemotiveerd c.q. aangepast. Dit geldt 
niet voor het gebied ten wensten van de Schelphoek. Dit is rietland en dient de bestemming Natuur te 
krijgen; 
23. De bossen en oeverlanden langs de Schenge hebben nu de bestemming BO+V. In het gebieds-
plan zijn deze aangeduid als natuur. Voor zover deze gebieden geen recreatief gebruik kennen dienen 
zij als natuur bestemd te worden;  
24. Het bosje aan de Oude Veerdijk loopt nog iets verder door. De bestemming Natuur moet hierop af-
gestemd worden; 
25. Alle populierenbossen hebben de bestemming Natuur gekregen behalve die in de Noordzakpolder 
en onder ’s-Heer Arendskerke;  
26. Er zijn bosjes bestemd als Bos terwijl ze geen recreatief medegebruik kennen. Deze zouden dan 
ook als natuur bestemd moeten worden;  
27. In de regels is bij de aanduiding gmw in de bestemming Agrarisch Klasse F opgenomen dat er 
sprake moet zijn van het behoud van de geomorfologische uitgangssituatie. Dit moet worden aan-
gepast in het behoud van de geomorfologische waarden; 
28. De toepassing van de aanduiding gmw is niet overal consequent toegepast. In de toelichting 
ontbreekt een motivering voor bepaalde keuzes;  
29. In de bestemmingsomschrijving wordt bij gmw aangegeven dat het gaat om het behoud van deze 
waarden. Toegevoegd moet worden dat het herstel daar waar de waarden teniet zijn gedaan en ver-
sterking daar waar mogelijk wordt nagestreefd; 
30. De begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur, bestaande natuur, is niet overal juist weer-
gegeven;  
31. In het plan is een bevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van de bestemming Agrarisch in 
Natuur. De gebieden waarvoor dat mogelijk zou zijn, zijn niet weergegeven op de kaart. Evenmin is 
een waarborging in het plan opgenomen. Diverse mogelijke andere ontwikkelingen kunnen een 
beoogde natuurbestemming onmogelijk maken; 
32. De omschrijving van de bevoegdheid voor het wijzigen van een agrarische bestemming in natuur 
wijkt af van de wijzigingsbevoegdheid bij de bestemming Agrarisch met waarden;  
33. Het volkstuinencomplex ten noorden van de Oude Zeedijk is in het Natuurgebiedsplan begrensd 
als nieuwe natuur. In artikel 13 ontbreekt de wijzigingsbevoegdheid om dit complex om te zetten in  
natuur;  
34. In artikel 3.8 sub f is een regeling opgenomen om agrarische gronden om te zetten in een natuur-
bestemming. De bepaling sub f is niet goed geredigeerd en dient te worden bezien. Voor de bepaling 
m.b.t. een door de provincie goedgekeurd ontwerp wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 5.5.1. 
Daar kan bij worden aangesloten. Hetzelfde geldt voor de regeling voor natuurvriendelijke oevers en 
parallelle bepalingen in andere bestemmingen;  
35. De geluidszone rond het vliegveld is niet correct opgenomen. De zone van het industrieterrein De 
Poel I ontbreekt op de plankaart; 
36. In artikel 6 worden geen beperkingen opgelegd voor BEVI-inrichtingen of risicovolle inrichtingen 
met een contour buiten de inrichtingsgrens. BEVI-inrichtingen worden niet vermeld in artikel 1. Dit 
dient alsnog te gebeuren;  
37. Het bepaalde in artikel 27.3.2 inzake externe veiligheid is onjuist;  
38. EV-contouren dienen op grond van provinciaal beleid te worden vermeld op de plankaart danwel 
te worden vermeld op een kaart die wordt toegevoegd aan de toelichting.  
 
Beantwoording 
1. De begrenzing is opnieuw bekeken en daar waar nodig aangepast aan de plangrenzen van de 
andere vigerende bestemmingsplannen; 



2. Wij onderschrijven het beleid. Het vereveningsprincipe is daar waar nodig explicieter in het plan 
opgenomen; 
3. Mestopslag is alleen op het agrarisch bouwblok mogelijk; 
4. Er is in Goes één intensieve veehouderij, aan de Bokkeweg 6. Hiervoor is opgenomen dat de 
bebouwing een oppervlakte mag hebben van maximaal 5.000 m2. D.m.v. een binnenplanse afwijking 
kan uitbreiding met 10% plaatsvinden, onder de voorwaarden die in het Omgevingsplan zijn genoemd;  
5. De genoemde artikelleden zijn worden geschrapt. Wij vinden het te ver gaan om in het algemeen 
nieuwe bouwvlakken op voorhand uit te sluiten van gebieden met de aanduiding ‘openheid’. Indien 
hiertoe verzoeken worden ingediend zullen wij deze van geval tot geval bekijken. Een landschapstoets 
maakt sowieso deel uit van de voorwaarden om eventueel tot een nieuw bouwvlak te komen; 
6. Op basis van het Streekplan waren er mogelijkheden voor het realiseren van landhuizen (de zgn. 
2ha-regeling). Binnen de gemeente is een aantal van dit soort landhuizen gerealiseerd met een 
inhoud van 1.000 m3. In het Omgevingsplan komen dergelijke vormen niet meer terug. Om toch de 
bestaande landhuizen te respecteren en positief te bestemmen is hieraan in het nieuwe plan Buiten-
gebied vastgehouden. Om diverse redenen achten wij het niet wenselijk om circa 250 m3 van deze 
woningen weg te bestemmen. In de toelichting is hieraan nadere aandacht besteedt;  
7/8. De betreffende activiteit is alsnog aan het vergunningenstelsel voor het uitvoeren van een werk,  
geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden toegevoegd; 
9. Deze bepalingen zijn geschrapt; 
10. Een aantal gebieden is voorzien van de bestemming Waarde-Archeologie; 
11. de betreffende AMK-terreinen zijn op de kaart opgenomen;  
12. Rijksmonumenten worden beschermd door de Monumentenwet. Het is niet toegestaan op deze 
gronden ook nog een aanlegvergunningstelsel van toepassing te verklaren. Het bestemmingsplan is 
hierop aangepast; 
13. Het artikel “Waarde-Archeologie” is aangepast; 
14. Het bestemmingsplan is hierop aangepast; 
15. De verwijzing naar de Natuurbeschermingswet is gecorrigeerd;  
16. Daar waar wordt verwezen in het plan naar beschermde natuurmonumenten is de verwijzing  
gewijzigd in Natura 2000-gebied;  
17. De in de toelichting opgenomen kaarten zijn afkomstig uit o.a. het Omgevingsplan, de Regiovisie 
voor De Bevelanden en diverse gemeentelijke beleidsvisies. Het mag naar onze mening duidelijk zijn 
dat deze een basis vormen voor het gemeentelijk beleid zoals dat in het bestemmingsplan Buiten-
gebied is opgenomen; 
18. Meer dan een half jaar nadat het voorontwerp-bestemmingsplan in vooroverleg is gestuurd, 
namelijk op 16 juli 2009, heeft de gemeenteraad het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld. 
Aan de hand daarvan is de toelichting op de aspecten natuur en landschap aangepast. Ook is het 
gebied met de aanduiding ‘openheid’ gewijzigd. Deze aanduiding is nu met name op het gebied dat in 
de toelichting als ‘Schengebied’ gelegd. Vanwege de zeer beperkte verschillen in de regels tussen de 
bestemmingen AF en AL hebben wij besloten die samen te voegen tot één bestemming Agrarisch;  
19. De mogelijkheid om in gebieden met de aanduiding ‘openheid’ boogkassen te realiseren is 
uitgesloten, zie hiervoor artikel 3.4.1.b.2; 
20. De eis voor landschappelijke inpassing is aan de regels toegevoegd daar waar dat nodig is;  
21. De bedoelde stukjes bos zijn niet te beschouwen als structureel bos, maar als incidenteel 
begroeide percelen. Vanwege de ligging in een recreatiegebied, waar flexibiliteit m.b.t. het gebruik 
gewenst is, worden deze stukjes dan ook niet als Bos bestemd;  
22. De toelichting is hierop aangepast. Het genoemde rietland is tot Natuur bestemd; 
23. Aangezien deze percelen een recreatief (mede)gebruik kennen worden ze niet tot Natuur 
bestemd; 
24. Wat met deze opmerking wordt bedoeld is ons niet duidelijk. Voor zover wij kunnen beoordelen 
heeft het volledige bosje de bestemming Bos; 
25. Het bos in de Noord(zak)polder heeft geen permanent karakter, het bos onder ’s-Heer Arends-
kerke wel. Het laatstgenoemde bos is dan ook tot Natuur bestemd; 
26. Het bosje in de Oostbevelandpolder is niet te beschouwen als een structureel bos maar als een 
productiebos van de Mts. Wilhelminapolder. Dit zal dan ook niet als Natuur worden bestemd. Het-
zelfde geldt voor het bosje op de noordelijke over van de Schenge. Voor zover wij kunnen beoordelen 
zijn er geen bosjes aan weerszijden van de Monnikendijk, welke bosjes hier bedoeld worden is ons 
dan ook niet duidelijk; 
27/28/29. Zie hiervoor de beantwoording onder 18. Mede n.a.v. de vaststelling van het LOP is de aan-
duiding gmw uit het bestemmingsplan geschrapt; 
30. Het bestemmingsplan is hierop aangepast; 



31. De genoemde gebieden zijn als “nieuwe natuur” opgenomen in het Natuurbeheersplan. Deze zijn 
d.m.v. een wro-wijzigingszone op de kaart weergegeven; 
32. De voorwaarden voor de wijzigingsbevoegdheid zijn in beide artikelen gelijkgesteld;  
33. Zie hiervoor de beantwoording onder 31; 
34. Het bestemmingsplan is hierop aangepast;  
35. De geluidszone van het vliegveld was overgenomen van de provinciale kaart, achteraf gezien 
bleek deze onjuist te zijn. Inmiddels is de goede versie opgenomen. De geluidszone van Poel I 
bestaat inmiddels niet meer. Met het actualiseren van het bestemmingsplan voor de Poel I, III en IV is 
deze geluidszone vervallen. Dit bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden;  
36. Het bestemmingsplan is hierop aangepast; 
37. Het bestemmingsplan is hierop aangepast; 
38. Het bestemmingsplan is hierop aangepast.   
 
Conclusie. 
- de juiste begrenzing van het plangebied is opgenomen in figuur 2 van de toelichting; 
- verevening is waar relevant expliciet opgenomen in de regels; 
- mestopslag buiten het bouwvlak is niet meer mogelijk; 
- het omzetten van grasland in bouwland, het verlagen van het waterpeil, mengen en diepploegen zijn  
  aan de vergunningenstelsels voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaam- 
  heden van de bestemmingsartikelen Waarde-Archeologie toegevoegd; 
- de artt. 21.4.2 lid g en lid h (oud) zijn geschrapt; 
- enkele AMK-terreinen zijn voorzien van de bestemming Waarde-Archeologie danwel alsnog op de  
  verbeelding aangegeven. AMK-terreinen die tevens rijksmonument zijn vallen buiten het 
  beschermingsregime van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk  
  zijnde of werkzaamheden;  
- de benaming Natuurbeschermingswet is gewijzigd in Natuurbeschermingswet 1998; 
- de benaming beschermde monumenten is gewijzigd in Natura 2000-gebieden; 
- het gebied met de aanduiding “openheid’ is aangepast; 
- de aanduiding “geomorfologische waarde” is geschrapt; 
- de bestemmingen Agrarisch-Klasse F en Agrarisch Klasse L zijn samengevoegd tot de bestemming 
  Agrarisch; 
- de mogelijkheid om in gebieden met de aanduiding ‘’openheid” boogkassen te realiseren is  
  geschrapt; 
- de eis tot landschappelijke inpassing is waar relevant expliciet opgenomen in de regels; 
- de bestemming van enkele bosjes/bossen die in het Natuurgebiedsplan zijn vermeld is gewijzigd van  
  Bos in Natuur; 
- de begrenzing van de EHS is aangepast; 
- gebieden waarvoor de bevoegdheid van Agrarisch naar Natuur geldt zijn d.m.v. een wro-wijzigings- 
  zone op de verbeelding weergegeven; 
- de redactie van artikel 3.8 sub f (oud) is aangepast; 
- de juiste versie van de geluidzone rond vliegveld Midden-Zeeland is op de verbeelding vermeld; 
- de artikelen 1 en 6 zijn aangepast aan BEVI-inrichtingen; 
- artikel 27.3.2 (oud) is aangepast m.b.t. externe veiligheid; 
- de contouren voor externe veiligheid zijn opgenomen op de verbeelding. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 6  
FLORA & FAUNATOETSEN 
“SPEELBOS”  GOES-OOST 



Korte notitie natuurwaarden Oostrand Goes 

 

Op basis van bronnenonderzoek en een veldverkenning kan het volgende voorlopig geconcludeerd 
worden over de natuurwaarden van het relevante deel van het plangebied (Oostrand Goes): 
 
Planten 

 
Er komen – gelet op de aanwezige terreintypen binnen het plangebied - geen beschermde 
plantensoorten voor van Tabel 2 of 3 van de Flora- en faunawet.  Het grootste deel van het 
plangebied is in agrarisch gebruik ; er zijn wat natuurlijke elementen aanwezig zoals sloten 
(inclusief taluds) en bermen. In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van 
beschermde soorten van tabel 2 (onde andere Daslook en Steenbreekvaren). 
 
Onderzoek 2011: korte inventarisatieronde langs de natuurlijke elementen. 
 
Dieren 

 

Zoogdieren 
 
Er zijn van de omgeving van het plangebied drie vleermuissoorten (tabel 3-soorten) bekend en 
diverse algemene zoogdiersoorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet.  Mogelijke 
verblijfplaatsen in bomen voor vleermuizen zijn niet vastgesteld; de aanwezige huizen/schuren 
binnen het plangebied zijn  niet beoordeeld op hun eventuele functie voor vleermuizen. 
 
Onderzoek 2011: nader onderzoek naar de functie van het plangebied voor vleermuizen, volgens het 
vleermuisprotocol. 
 
Vogels 
 
Het plangebied is geschikt voor algemene vogelsoorten van tuinen (volkstuinen) en intensief 
gebruikte akkers. Het gaat hier vooral om kleine zangvogels bij de volkstuinen en soorten zoals de 
Patrijs (akkerranden) en Wilde eend (watergangen) die in en in de directe omgeving van het 
plangebied zijn aangetroffen. 
 
Onderzoek 2011: kort indicatief vogelonderzoek 
 
Amfibieën 
 
Er komt relatief weinig water voor in het plangebied; er zijn enkele algemene amfibieensoorten 
(tabel 1-soorten) bekend van het plangebied en omgeving en de Rugstreeppad (tabel 3-soort). 
 
Hoewel de kans op de aanwezigheid van de Rugstreeppad klein wordt geacht, dient in 2011 een kort 
onderzoek plaats te vinden naar de Rugstreeppad. 
 
Overige soorten 
 
Van de overige soorten zijn geen gegevens bekend van beschermde soorten. 
 
Conclusie 

 
Het plangebied ligt niet in de omgeving van Natura 2000-gebieden en/of de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). 
 
De waarde van het plangebied voor de flora en fauna is beperkt. Nieuwe ontwikkelingen in het 
plangebied lijken vooralsnog mogelijk 
 
Voor een goede beoordeling van het plangebied dient nader onderzoek plaats te vinden in 2011, 
met name naar de functie van het plangebied voor vleermuizen. 
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VOORWOORD

De gemeente Goes is bezig met planvorming voor het gebied de Oostrand 

tussen Goes-oost en Kloetinge. Het gebied de Oostrand bestaat uit een 

noordelijk en zuidelijk deel.

De gemeente wil voor het noordelijk deel ten behoeve van de uitvoering 

inzicht in de huidige en toekomstige natuurwaarden. Hiervoor is deze notitie 

opgesteld; de informatie hiervoor is afkomstig uit het hoofdrapport 

‘Quick-scan Natuurwaarden Oostrand Goes’ en het voorgenomen plan van 

de gemeente.

Het onderzoek is voor de gemeente begeleid door mw. J. van der Kaaij; het 

onderzoek is uitgevoerd door de Nieuwland Advies-medewerkers 

dhr. M. Scherrenburg en dhr. G. Jansen. 
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INLEIDINGhoofdstuk 1

Plangebied - Noordelijk deel van de Oostrand

2011 © Nieuwland Advies6
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INLEIDINGhoofdstuk 1
1.1   Aanleiding onderzoek

De gemeente Goes is bezig met planontwikkeling voor de Oostrand. In dit gebied zullen 

diverse nieuwe functies een plaats krijgen (zie Gebiedsvisie Oostrand).

De Oostrand bestaat uit 2 delen: een zuidelijk deel met bos, opgaande beplantingen en 

sportvelden en een noordelijk deel met volkstuinen, agrarische percelen en een ‘boerderij’ 

(zie figuur Plangebied).

In het kader van de nieuwe ontwikkelingen in de Oostrand heeft een quick-scan-onderzoek 

plaatsgevonden naar de beschermde natuurwaarden (Nieuwland Advies, 2011, in 

voorbereiding).

Voor het noordelijk deel loopt nu een bestemmingsplanprocedure waarvoor op korte termijn 

gegevens over de natuurwaarden beschikbaar moeten zijn.

De gemeente Goes heeft aan Nieuwland Advies gevraagd een korte notitie te maken over 

de natuurwaarden van het noordelijk deel van de Oostrand.

Doel van de notitie

Het doel van de notitie is het beschrijven van de natuurwaarden van het noordelijk deel 

van de Oostrand, met name van de beschermde planten- en diersoorten; in deze notitie 

komt zowel een beschrijving van de huidige natuurwaarden als van de toekomstige, te 

verwachten natuurwaarden (na herinrichting)

1.2   Korte beschrijving van het plangebied

Het plangebied ligt tussen Goes-oost en Kloetinge.  Het gebied wordt begrensd door de 

Oranjeweg en de Stelleweg.

Binnen het plangebied is het landschap nog redelijk authentiek (er heeft daar geen 

Natuurwaarden | Notitie van het noordelijk deel van de Oostrand te Goes
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hoofdstuk 2

ruilverkaveling plaatsgevonden). Oorspronkelijke cultuurhistorische elementen zijn nog 

steeds zichtbaar.

Te onderscheiden elementen (waaronder de cultuurhistorische) zijn:

• De Stelleweg (oude kreekrug)

• Voormalig buurtschap ’s-Heer Elsdorp

• Volkstuincomplex

• (Voormalige) boerderij

• Paardenweitje

• Woningen (2 ) met erf.

1.3   Voorgenomen plan

In bijlage 1 staat het voorgenomen plan voor de ontwikkeling van het noordelijk deel van de 

Oostrand.

Een belangrijk uitgangspunt voor het voorgenomen plan is dat de bestaande, gebiedseigen 

kwaliteiten maximaal gebruikt moeten worden voor de herinrichting. De volkstuinen blijven 

gehandhaafd evenals  de woningen en de (voormalige) boerderij.

De nieuwe elementen komen in de plaats van de huidige akkers; de belangrijkste elementen 

zijn:

• bos (open bos, speelbos)

• bloemrijk grasland

• vijvers

• helofytenfilter/moeras

• lijnvormige, opgaande beplanting (bomenrijen waaronder knotwilgen)

• schooltuin

• vliedberg (terp)

• fietspad (oost-west).

2011 © Nieuwland Advies8
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hoofdstuk 2
RESULTATEN 
ONDERZOEK

2.1   Huidige natuurwaarden

Het plangebied (noordelijk deel van de Oostrand) bestaat nu uit agrarische percelen/akkers, 

volkstuinen, lijnvormige beplantingen en enkele sloten, greppels (onder andere langs de 

Oranjeweg en Stelleweg).

Natuurwaarden

Flora1

Het aantal aangetroffen plantensoorten is laag2. Hierna volgen enkele soorten van de 

verschillende terreintypen.

Akker kamille spec. kweek

Opgaande beplanting hazelaar
kleefkruid

eenstijlige meidoorn
fluitenkruid

Ruigte akkerdistel kropaar

Berm (gras) engels raaigras
rode klaver

glanshaver
madeliefje

Sloot sterrenkroos klein kroos

Discussie

De aangetroffen plantensoorten zijn indicatief voor voedselrijke, ruderale omstandigheden 

en/of pioniersituaties.

De floristische waarde van het plangebied is laag. Er zijn geen beschermde plantensoorten 

aangetroffen en de potenties hiervoor zijn klein.

1   Het erf en de volkstuinen zijn niet geïnventariseerd.
2  Het spreekt voor zich dat in november geen volledig beeld van de flora wordt verkregen.

Natuurwaarden | Notitie van het noordelijk deel van de Oostrand te Goes
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Fauna3

Zoogdieren

Uit de bronnen de en de potentiekartering (veldverkenning) blijkt dat het plangebied met 

name geschikt is voor zoogdieren van open gebieden (veldmuis, haas) en van erven/

opgaande beplanting (huisspitsmuis, bosmuis). Het voorkomen van de waterspitsmuis kan 

vrijwel worden uitgesloten; het leefgebied is niet aanwezig.

Het plangebied is mogelijk een (deel)foerageergebied voor enkele vleermuissoorten4.

Het plangebied is van weinig betekenis voor de zoogdierfauna (met voorbehoud van 

vleermuizen). Alle zoogdiersoorten behoren tot de beschermde soorten van de Flora- en 

faunawet (tabel 1), met uitzondering van de vleermuizen en waterspitsmuis (tabel 3-soorten).

Vogels

Ingeschat wordt dat in het plangebied vogels voorkomen van open, agrarisch gebied 

(scholekster), opgaande beplantingen (vink, houtduif), sloten (waterhoen) en erven 

(huiszwaluw).

Het plangebied is niet bijzonder waardevol voor vogels.

Alle vogelsoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet.

Amfibieën5

De mogelijkheden voor amfibieën zijn beperkt; er zijn weinig geschikte 

voortplantingsplaatsen en het terrestrisch milieu voldoet alleen aan de eisen van algemene, 

voorkomende soorten zoals bruine kikker.

De waarde van het plangebied voor amfibieën is laag. De mogelijk voorkomende 

amfibieënsoorten behoren tot de beschermde soorten van de Flora- en faunawet (tabel 

1-soorten), uitgezonderd de rugstreeppad (tabel 3-soort).

Resumé natuurwaarden noordelijk deel Oostrand

De natuurwaarden van het noordelijk deel zijn zeer beperkt (met voorbehoud voor 

vleermuizen, vogels en rugstreeppad). Er komen vrijwel alleen algemeen tot zeer algemene 

soorten voor. Ook de potenties van het plangebied voor bijzondere natuurwaarden zijn in de 

huidige situatie laag.

Het aantal aangetroffen beschermde soorten is laag; het zijn met uitzondering van 

vleermuizen, vogels en de rugstreeppad soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet.

De voorgestelde herinrichting van het plangebied zal een positieve invloed hebben op 

natuurwaarden, met name op planten en vogels van opgaande beplantingen (zie 2.2).

3  De faunawaarnemingen zijn grotendeels gebaseerd op bronnen (Waarneming.nl en 

   verspreidingsatlassen van zoogdieren en vleermuizen).
4  De betekenis van het gebied voor vleermuizen moet nog nader onderzocht worden (zie Nieuwland 

   Advies, 2011).
5  Er dient nog een klein voorbehoud gemaakt te worden voor de rugstreeppad (onderzoek in 2011).

2011 © Nieuwland Advies
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2.2   Toekomstige natuurwaarden 

Voor de beschrijving van de toekomstige, te verwachten natuurwaarden wordt uitgegaan 

van het voorgenomen plan (zie bijlage 1), de huidige natuurwaarden (zie 2.1) en referentie-

natuurdoeltypen.

Bos

Flora  : gewone es, zwarte els, hazelaar, wilg, look-zonder-look, geel nagelkruid

Fauna :  Zoogdieren: spitsmuizen, wezel, vleermuizen (deelgebied)

     Vogels: vink, groene specht, wielewaal (?)

     Amfibieën: bruine kikker (winterbiotoop)

     Dagvlinders: oranjetipje, kleine vos

Bijzonderheden: Afhankelijk van de invulling (speelbos, open bos, bos met open ruimte) 

zullen zich verschillende natuurwaarden ontwikkelen.

Bloemrijk grasland

Plantengemeenschappen die verwant zijn aan het Glanshaververbond; exacte 

soortensamenstelling afhankelijk van bodem en grondwaterstand 

Flora   : glanshaver, scherpe boterbloem, pinksterbloem, knoopkruid, kropaar,

Fauna :  Zoogdieren: konijn, veldmuis

     Vogels: grasmus, torenvalk (foeragerend)

      Amfibieën: bruine kikker (zomerbiotoop)

      Dagvlinders; icarusblauwtje, bruin zandoogje

Water

Vegetatie-samenstelling wordt vooral bepaald door de  mate van voedselrijkdom (ingeschat 

wordt: relatief voedselrijk)

Flora : grote lisdodde, riet, zeebies, moeraskruiskruid, sterrekroos, 

Fauna :  Vogels: rietgors, kleine karekiet, wilde eend

   Amfibieën; gewone pad, kleine watersalamander, rugstreeppad (?)

   Libellen:  viervlek, vroege glazenmaker (?)

Lijnvormige, opgaande beplantingen

Flora    :  wilgen  (knotwilgen), gewone es, populier

Fauna :  Zoogdieren: vleermuizen (vliegroute)

   Vogels: houtduif, grote bonte specht, boomklever (?)

Aanbevelingen voor bijzondere elementen

1. Vliedberg met matig voedselrijke grond (lichte zavel, zanderig) (bloemdijkvegetatie)

2. Beleeftuin met gebiedseigen kruiden (van akkers bijvoorbeeld)

Natuurwaarden | Notitie van het noordelijk deel van de Oostrand te Goes



13
sloten en grasland met bomen



13

hoofdstuk 3 CONCLUSIES
• De actuele natuurwaarden van het noordelijk deel van de ontwikkelingslocatie ‘de 

 Oostrand’ te Goes zijn laag (voorbehoud voor vleermuizen en rugstreeppad).

• De aangetroffen beschermde soorten behoren grotendeels tot tabel 1 van de Flora- en 

 faunawet, uitgezonderd vleermuizen, vogels en rugstreeppad.

• Door de herinrichting zullen geen bijzondere natuurwaarden verloren gaan; voor veel 

 soorten is vervangend leefgebied in de omgeving aanwezig zoals akkervogels of wordt 

 het leefgebied uitgebreid (soorten van opgaande beplantingen).

• Door de herinrichting zullen de natuurwaarden van het noordelijk deel van de Oostrand 

 sterk toenemen; dit geldt met name voor:

 - zoogdieren (vleermuizen)

 - vogels van bos en water

 - amfibieën (voor algemene soorten, eventueel voor rugstreeppad)

 - dagvlinders (soorten van bloemrijk grasland en bosranden)

 - libellen (soorten van moerasvegetaties en sloten)

• Voor een definitief onderdeel over de natuurwaarden in het plangebied dient nog nader 

 onderzoek plaats te vinden naar vleermuizen, vogels, rugstreeppad (zie ook Nieuwland 

 Advies, 2011).

Natuurwaarden | Notitie van het noordelijk deel van de Oostrand te Goes
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Bijlage 1 Ontwikkeling Oostrand Goes
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BIJLAGE 7  
WATERTOETS “SPEELBOS”  GOES-
OOST 



Watertoets natuur en gezondheid Goes Oost in de gemeente Goes 

 
1. Inleiding : 

 
In de wijk Oost tussen de ’s Heer Elsdorpweg, Oranjeweg en Stelleweg tot aan de wijk 
Mannnee wordt het project Natuur en gezondheid gerealiseerd. Het project wordt 
uitgevoerd op een oppervlakte van ca. 12 ha en heeft als doel de gezondheid van 
bewoners in Goes te verbeteren door het creëren van een 'actieve/uitdagende groene 
omgeving' hetgeen inspireert om in te bewegen.  
 
Per 1 november 2003 is door een wijziging van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 
(BRO) een watertoets in ruimtelijke plannen verplicht geworden. In deze paragraaf wordt 
beschreven op welke wijze in het plangebied met water en watergerelateerde aspecten 
wordt omgegaan. Het is één van de instrumenten om het waterbeleid voor de 21e eeuw 
vorm te geven. 
 
Water en Ruimtelijke Ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water één van 
de sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen 
aan het ruimtegebruik. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik 
ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen 
beiden is derhalve noodzakelijk om problemen, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, slechte 
waterkwaliteit, verdroging, etc. te voorkomen.  
 
2. Watersysteembeschrijving huidige situatie : 

 

2.1 Algemeen 

De uitbreidingslocatie is gelegen tussen de wijk Oost en de Stelleweg. De huidige 
bestemming van de uitbreidingslocatie is agrarisch. 
 
Op basis van de waterkansenkaart kan vermeld worden dat: 
 
1. er sprake is van zoute kwel in het noordelijke gedeelte van het plangebied; 
2. er in het plangebied geen zoete waterbel aanwezig is; 
3. het plangebied sterk zettingsgevoelig is1; 
4. de bodem van het plangebied ongeschikt is voor infiltratie; 
5. het plangebied niet in een aandachtsgebied voor waterhuishouding ligt. 
 
Volgens de kaart van het grondwaterbeheersplan 2002 - 2007 van de Provincie Zeeland 
ligt het plangebied in niet kwetsbaar gebied.  
 
2.2. Bodem 

Volgens de bodemkaart van de Provincie Zeeland is het plangebied sterk 
zettingsgevoelig. De bodem bestaat uit veen en klei. Er worden grondboringen in het 
gebied uitgevoerd om de bodemopbouw vast te stellen, ook voor informatie voor de te 
graven waterlopen en vijvers. 
 
2.3 Grondwatersysteem 

Uit het geotechnisch onderzoek blijkt dat het huidige maaiveld van het plangebied op een 
niveau van gemiddeld ca. NAP - 0,75 m tot +0,65 m ligt. Er is geen grondwateroverlast 
bekend op dit terrein. Het grondwaterpeil varieert tussen de -1,15 tot -1,60 m NAP.  
 
2.4 Waterhuishouding oppervlaktewatersysteem 
In het plangebied ligt het zomer- en winterpeil in de hoofdwaterloop op -2,05 m NAP. Dit 
peil wordt bepaald door de hoogteligging van de duiker die de Stelleweg kruist en 

                                                           
1 de zettingsgevoeligheid van het gebied is sterk afhankelijk van de mate van ophoging, daarnaast speelt 
uitdroging van het onderliggende veenpakket een belangrijke rol het gevolg hiervan is geringe nazakking. 



afwatert naar de watergang langs het fietspad Jokwegeling. Direct ten zuiden van het 
plangebied ligt een waterpartij die een praktijkpeil heeft van ongeveer -1,50 m NAP. Het 
water uit deze vijverpartij zal in de toekomstige situatie via het plangebied blijven 
afwateren.  
 
De afvoer van het stedelijk water uit de wijk Oost en Kloetinge vindt plaats via de 
Stelleweg. Bij extreme neerslag treedt er inundatie op, de afvoer langs de Stelleweg is 
onvoldoende om de hoeveelheid neerslag uit de wijk oost af te voeren. Uit de 
watersysteemanalyse, uitgevoerd door het waterschap blijkt dat de kleine diameter van 
de duikers en het smalle sloot profiel de opstuwing veroorzaken.  
  
Het plangebied maakt onderdeel uit van het afvoergebied/gemaal Dekker. Het 
oppervlaktewater van het plangebied wordt via waterlopen afgevoerd richting Gemaal 
Dekker waar het op de Oosterschelde wordt uitgeslagen. 
 
2.6 Waterkwaliteit 

In het gebied is een meetpunt van het waterkwaliteitsmeetnet nabij de Manneeweg 
aanwezig. Het water is brak en voedselrijk. Het oppervlaktewater heeft de functie 
landbouw. Hieraan is het laagste Ecologische ambitieniveau toegekend. 
 
2.7 Hoogteligging 

Het huidige plangebied heeft een maaiveldhoogte die varieert van NAP - 0,75 m tot 
+0,65 m (zie geotechnisch rapport).  
 
3 Watersysteembeschrijving toekomstige situatie 

 
3.1 Waterhuishouding/waterkwantiteit (waterberging) 

De bestaande waterberging blijft behouden, er worden geen sloten gedempt. Wel wordt 
de sloot langs de Oranjeweg verruimd en vijvers gegraven.  
 
Het is de bedoeling om de hoofdafvoer uit de wijk Oost via de sloot langs de Oranjeweg 
te laten lopen, de (bestaande) vijverpartijen staan hiermee in verbinding. Om het water 
te sturen wordt de overstortmuur in de put van de verbindingsduiker richting de 
Stelleweg  verhoogd; onderzoek m.b.t. mogelijke (extra) wateroverlast in (de 
hemelafvoerleiding uit) Goes Oost moet nog aantonen wat de exacte/praktische 
mogelijkheden zijn .Het relatief schone water uit de wijk wordt zo in de toekomstige 
situatie via de Oranjeweg door het plangebied geleid. Een gedeelte van dit water wordt 
gebruikt om de speelvijver te voeden. Indien noodzakelijk kan een hylofyten filter ervoor 
zorgen dat het water vooraf (extra) wordt gezuiverd. Dit is mogelijk nodig om mogelijke 
verontreinigingen afkomstig uit de overstort aan de Kamperfoeliestraat af te vangen.  
In de toekomstige situatie dient de sloot langs de Stelleweg om het relatief vervuilde 
water afkomstig van de overstort aan de Patijnweg af te voeren.  Hiermee wordt bereikt 
dat vervuiling afkomstig van de overstort alleen langs het plangebied stroomt. In het 
kader van het plan “Weitjes’ ten zuiden van onderhavig plan wordt aan de westzijde van 
de woningen langs de Zomerweg een nieuwe sloot gegraven om de duiker in de 
Zomerweg die naar de Stelleweg afwatert te ontlasten/eventueel te kunnen saneren.   
 
Voor het graven van oppervlaktewater is een ontheffing van het waterschap nodig. 
 
3.2 Drooglegging 

Uitgaande van het huidige waterpeil van NAP -2,05 m  en een minimale drooglegging 
voor bebouwing van 1,30 m is het toekomstige maaiveld in het plangebeid tenminste 
NAP- 0,75 m. Bij  een neerslagsituatie van 1x per 100 jaar treedt een peilstijging op tot 
NAP -1,65m (info waterschap). Voor de bebouwing aan de noordzijde wordt ruim voldaan 
aan de gestelde criteria. Het overige gebied is vergelijkbaar met landelijk gebied en 
voldoet reeds aan de normen. 
 



3.3 Inrichting oppervlaktewater en onderhoud 

Bij de inrichting van het toekomstige oppervlaktewater dient rekening te worden 
gehouden met de volgende uitgangspunten: 

- Voor de waterdiepte in de waterlopen een minimumdiepte van 1,00 m aanhouden 
ter voorkoming van rietgroei; 

- Bij grotere waterpartijen waar mogelijk 1,30 m diepte aanhouden; 
- Oevervoorzieningen/betuiningen zoveel mogelijk ecologisch inrichten en daarbij 

matten of vegetatierollen toepassen. In geval van combinatie met 
eigendomsbegrenzing een duurzame betuining nastreven. Voor het onderhoud 
een plasberm toepassen; 

- Waterlopen en waterpartijen moeten voorzien worden van bebouwingsvrije 
onderhoudsstroken. Bij een bovenbreedte kleiner dan 8 m is éénzijdig een 
onderhoudsstrook van minimaal 5,0 m noodzakelijk. Bij een bovenbreedte vanaf 
8,0 m is aan beide zijden een onderhoudsstrook met een breedte van minimaal 
7,0 m vereist. Bij een bovenbreedte kleiner dan 9,0 m en een eenzijdige 
duurzame oeverbescherming is aan die zijde geen onderhoudsstrook nodig. 

- Breedte diverse waterlopen : bij het ontwerp wordt getracht de situatie te creëren 
dat de waterloop langs de Oranjeweg vanaf het plan wordt gemaaid. Indien dit 
niet mogelijk is dient de oever vanaf de andere zijde toegankelijk te zijn.  

 
 
3.9 Waterkwaliteit 

Het oppervlaktewater krijgt de functie Middelste ecologisch ambitieniveau . De inrichting 
van het gebied hierbij is conform het Groenstructuurplan en de eisen van het waterschap 
en is randstedelijk, waarbij meer als 60 % met natuurvriendelijke oevers dient te worden 
aangelegd. E.e.a. is omschreven in het Waterplan Goes.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 8  
BEOORDELING BODEMONDERZOEK 
“SPEELBOS”  GOES-OOST 



 
Betreft: Natuur- en gezondheidsproject  (Goes Oostrand). 
 
Bodemkwaliteit  
In het gebied is in februari 2011 een Verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het gebied sprake is van een plaatselijk sterk 
verschillende bodemopbouw die te relateren is aan de historische opbouw van het gebied. 
De bodem bestaat tot op een diepte van 3.00 meter uit zandige/siltige klei en siltig/ kleiig 
zand. Verspreid door het gebied zijn in de ondergrond op diverse plaatsen veenlagen met 
wisselende diktes gevonden. Dit bevestigt de ligging van een oude kreekrug, zoals die is 
aangegeven op de “Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden Provincie Zeeland”.  
Plaatselijk zijn tot op een diepte van ca. 1,50 meter bijmengingen met puin aangetroffen. 
Voor zover het in verband met de aanwezige begroeiing, verhardingen e.d. mogelijk was, zijn  
er ter plaatse van de volkstuinen geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Door de 
aanwezige obstakels kon niet het gehele gebied zintuiglijk op asbestverdacht materiaal 
onderzocht worden. 
Tijdens het bodemonderzoek varieerde de grondwaterstand tussen 0,90 en 1,50 meter beneden 
maaiveld. 
In de sloten zijn plaatselijk sliblagen aangetroffen, met een dikte die varieerde tussen 0,10 en 
0,90 meter. 
Daar waar nu de volkstuinen zijn en in het noordelijk deel van het gebied zijn in het verleden 
boomgaarden aanwezig geweest. Ter plaatse van de volkstuinen zijn er in de bovengrond 
geen verontreinigingen gemeten. Bij toetsing aan de Bodemkwaliteitskaart Goes van de 
bovengrond met sporen puin in de volkstuinen, blijkt dat bij hergebruik deze niet in de 
ondergrond van niet-boomgaard locaties verwerkt mag worden.  
In het noordelijke gebied zijn, daar waar vroeger een boomgaard was, lichte lood- en 
bestrijdingsmiddelenverontreinigingen gemeten. Hergebruik is alleen mogelijk ter plaatse van 
voormalige boomgaardlocaties.  
In de ondergrond (mv. -0,50 / mv. -1,00 m) is een licht verhoogde chroomwaarde 
aangetroffen. De verhoging is zo gering dat de grond vrij toepasbaar is. 
Op een enkele plaats is in de ondergrond een licht verhoogde waarde aan chroom gevonden 
die mogelijk een relatie heeft met de ter plaatse aangetroffen puinsporen. Voor een plaatselijk 
in het grondwater gemeten lichte molybdeenverontreiniging is geen oorzaak te noemen, 
mogelijk heeft dit een natuurlijke oorzaak. 
In het waterbodemslib zijn zintuiglijk geen verontreinigingen gevonden. Er is sprake van licht 
verhoogde PAK-waardes, die lichte overschrijdingen vertonen van de toetsingswaardes van 
de Bodemkwaliteitskaarten voor het buitengebied en de schoonste woonwijken. Bij toetsing 
aan het Besluit bodemkwaliteit blijven deze waarden ruim beneden de toetsingsnorm voor 
wonen. Het slib mag voor ontwatering op de naastgelegen oever gezet worden en na 
ontwatering vrij verspreid worden op het aangrenzende perceel.  
 
Op basis van de bodemkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor het voorgenomen gebruik 
als natuur- en gezondheidspark. Het is verstandig om vrijkomende grond binnen het 
plangebied te herverwerken, dan wel binnen de betreffende Bkk-zone.  
Ingeval grond naar elders afgevoerd moet worden, dient in overleg met het bevoegde gezag 
bepaald te worden of partijkeuringen noodzakelijk zijn of dat het volgens het voor de 
hergebruiklocatie geldende bodembeheerplan toegepast kan worden.  

o-o-o-o-o 




























































































































































































































































































