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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
Door de “Samenwerking Sprangers Bouwbedrijf Terneuzen BV en Biesbroeck 
Beheer BV Hulst” is bij de Gemeente Terneuzen een verzoek ingediend om op de 
locatie Van der Waalsstraat 70 te Terneuzen 21 garages en 4 bergingen te 
realiseren. 
 
Aangezien beoogd initiatief in strijd is met het vigerend Bestemmingsplan “Terneuzen 
Midden” kan door de Gemeente alleen medewerking worden verleend door hiervoor 
een nieuw Bestemmingsplan op te stellen of een Omgevingsvergunning voor een 
afwijkend gebruik te verlenen. 
 
Bij het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning, bij afwijken van 
het vigerend Bestemmingsplan, dient een ruimtelijke onderbouwing te worden 
aangeleverd. Hierin wordt gemotiveerd waarom het te realiseren project past binnen 
de toekomstige bestemming van het betreffende gebied. 
 
 
1.2 Artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo 
Ingevolge dit Artikel van de Wabo kan het college van burgemeester en wethouders 
ten behoeve van het realiseren van een project op grond van artikel 1.12, eerste lid 
sub a, onder 3 van de Wabo afwijken van het bestemmingsplan. 
Voorwaarde is dat dit project niet in strijd mag zijn met een goede ruimtelijke 
ordening en dient de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 
te bevatten. Daarnaast dient een goede planologische toets plaats te vinden op basis 
waarvan een belangenafweging wordt gemaakt. 
 
 
1.3 Huidige bestemmingsplan 
In het vigerende Bestemmingsplan “Terneuzen Midden”, vastgesteld d.d. 17 
december 2009, ligt op de betreffende locatie de bestemming “Maatschappelijk” 
zonder nadere aanduiding. Daarnaast geldt gedeeltelijk de dubbelbestemming 
“Waterstaatsdoeleinden” 
 
Bestemming “Maatschappelijk” 
De gronden zijn ingevolge artikel 11 van de planregels van genoemd 
bestemmingsplan bestemd voor gebouwen ten behoeve van maatschappelijke 
voorzieningen met daarbij behorende wegen en paden, parkeervoorzieningen, water 
en groenvoorzieningen, erven, tuinen en terreinen en bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde.  
 
Dubbelbestemmingsplan “Waterstaatsdoeleinden”  
Voor het perceelsgedeelte waarop de dubbelbestemming “Waterstaatsdoeleinden” 
geldt zijn de gronden, naast de bestemming “Maatschappelijk”, tevens bestemd voor 
o.a. de waterkering, de Rijkswaterstaatswerken en de waterbeheersing door dijken, 
kaden, waterlopen met bijbehorende keurzone: kernzone, beschermingszone en 
buitenbeschermingszone.   
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Op grond van de bij deze dubbelbestemming behorende planregels dient voor 
onderhavig bouwplan ontheffing verleend te worden van de bouwvoorschriften. 
Alvorens deze ontheffing te verlenen wordt daarover advies gevraagd van de 
beheerder van deze waterkering.  
Op 20 februari 2014 is door het Waterschap Scheldestromen aangegeven dat voor 
het bouwen van de garages en bergingen binnen de beschermingszone gelegen 
contour, onder voorwaarden, vergunning kan worden verleend. De initiatiefnemer 
van het project zal deze aanvraag indienen. 
 

 
Figure 1 Verbeelding bestemmingsplan Terneuen-Midden 

 
 
1.4 Opzet Ruimtelijke Onderbouwing 
De opzet van de toelichting op het plan is als volgt: 
 
In Hoofstuk 2 wordt een omschrijving van het plan gegeven. 
In Hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de Beleidskaders. 
In Hoofdstuk 4 worden de resultaten weergegeven van de sectorale toetsen, zoals: 
Bodemonderzoek, Archeologischonderzoek, enz… 
In Hoofdstuk 5 wordt de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid 
weergegeven. 
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2. Planomschrijving 
 
2.1 Huidige situatie 
 

 
Figure 2 Ligging plangebied 

 
In 2006 verwierven initiatiefnemers het eigendom van het leegstaande 
kinderdagverblijf de “Schorrie-morries” aan de Van der Waalsstraat 70 te Terneuzen. 
Sindsdien zijn er voor deze locatie verschillende ontwerpen gemaakt, varierend van: 
- ondergronds parkeren en daarboven appartementen 
- een parkeergarage met dubbel dek voor 42 parkeerplaatsen 
- starterswoningen 
- zorgwoningen (Soka). 
Verder is er gekeken naar de mogelijkheid het huidige gebouwtje om te turnen tot 
een verhuurbare locatie voor bijvoorbeeld een fysiopraktijk, boekhoudkantoor, 
kantoorverzamelgebouw, enz… hiervoor is echter geen geïnteresseerde te vinden. 
Ook in de sfeer van het voormalige gebruik als kinderopvang is uitgebreid onderzoek 
gedaan of daar nog mogelijkheden lagen maar ook in de kinderopvang is geen 
interesse voor het pand. 
 
 
2.2 Omschrijving initiatief 
Gezien het vigerende bestemmingsplan “Terneuzen Midden” niet voldoet aan de 
wens ter plaatse garages en bergingen te bouwen is een principeverzoek aan de 
gemeente gedaan om planologische medewerking de bestemming te wijzigen. Bij 
schrijven van 11 juli 2013, met kenmerk 7073, heeft de gemeente haar medewerking 
toegezegd. 
 
Uit eigen marktonderzoek en onder aanbieding van 21 garages en 4 bergingen 
(e.e.a. onder voorbehoud van verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunning) 
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aan de bewoners van het naastgelegen appartementencomplex De Dukdalf met ca 
150 appartementen en geen garages, is gebleken dat wordt voorzien in een 
bestaande behoefte. 
 
 
3. Beleidskaders. 
 
3.1 Rijksbeleid. 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening 
Op 13 maart 2012 is de SVIR van kracht geworden. Hierin staan de plannen voor 
ruimte en mobiliteit. Het rijk richt zich daarbij op zaken die voor Nederland al geheel 
van belang zijn.  
In het Besluit geeft het Rijk algemene regels aan, waaraan bestemmingsplannen 
moeten voldoen. In relatie met het beleid zoals opgenomen in de Structuurvisie, zijn 
de regels van het Besluit op het veiligstellen van de nationale belangen waarvoor 
beperkingen kunnen gelden voor de ruimtelijke besluitvorming op provinciaal en 
gemeentelijk niveau.  
 
Ladder van duurzame verstedelijking 
Doelstelling is het ruimtelijk en het economisch toetsingskader te bundelen. Integrale 
afweging dient gemaakt te worden ten aanzien van nieuwe stedelijke ontwikkelingen, 
zodat vraag en aanbod en ligging van stedelijke functies goed op elkaar zijn 
afgestemd.   
 
Het beoogd plan, de realisatie van 21 garages en 4 bergingen, is feitelijk een 
kleinschalig project ter ondersteuning van reeds aanwezige stedelijke functies (in 
hoofdzaak de functie Wonen). Het Rijksbeleid gaat op dergelijke kleinschalige 
wijzigingen niet expliciet in. De te bouwen garages en bergingen voorzien in een 
actuele behoefte vanuit het omliggende woongebied. Er is sprake van inbreiding in 
het bestaand stedelijk gebied.  
 
 
3.2 Provinciaal beleid. 
Omgevingsplan Zeeland 2012 – 2018 en Verordening Ruimte. 
Op 28 september 2012 is door Provinciale Staten een nieuw omgevingsplan 
opgesteld. In het nieuwe omgevingsbeleid liggen meer taken en 
verantwoordelijkheden bij de gemeenten. De Provincie geeft de kaders aan en de 
gemeenten maken afspraken hoe die kaders in de regio worden ingevuld. 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld Woningbouw, Bedrijventerreinen, Windmolens, 
Natuurgebieden en Intensieve Veehouderij. Zo ook het principe van het benutten van 
bestaande bebouwing. 
 
Het realiseren van de garages en bergingen op de locatie Van der Waalsstraat 70 te 
Terneuzen sluit aan bij de Provinciale doelstellingen zorgvuldig ruimtegebruik en 
kwaliteit van voorzieningen te bevorderen. De planlocatie is gelegen binnen de 
grenzen van bestaand bebouwd gebied. 
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3.3 Gemeentelijk beleid. 
Structuurvisie Terneuzen 
In de structuurvisie Terneuzen wordt op hoofdlijnen vastgelegd waar de gemeente 
Terneuzen op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied zou moeten staan in 
2025. Hierbij is het van belang dat de structuurvisie voldoende ruimte biedt om 
nadere afwegingen te maken, zonder dat alles is dichtgespijkerd. 
 
De structuurvisie geeft richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van een gebied 
waardoor voor een ieder in algemene zin duidelijk is of bepaalde initiatieven 
daarbinnen passen. Voor het gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijk 
kader voor de afweging van concrete ruimtelijke beslissingen en voor de inzet 
daartoe van uitvoeringsinstrumenten, zoals het vaststellen van bestemmingsplannen, 
het beschikbaar stellen van financiële middelen en het sluiten van (bestuurs) 
overeenkomsten. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop het 
gemeentebestuur zich voorstelt de voorgenomen ontwikkeling te doen 
verwezenlijken. 
 
De kwaliteit van de woonomgeving, zo leert recent onderzoek, is sterk bepalend voor 
de woonbeleving/leefbaarheid. Derhalve zal een herstructurering van het bestaande 
woongebied gepaard moeten gaan met een verbetering van de kwaliteit van 
bijbehorende functies en de openbare ruimte, zowel in beleving als in functionaliteit. 
 
Conclusie ten aanzien van beoogd plan is dat realisatie van de garages en bergingen 
past binnen de beleidskaders van de Gemeente Terneuzen en tevens dat het plan 
aan de uitstraling van het plangebied een positieve bijdrage levert.  
 
 
4. Sectorale toetsen.  
 
4.1 Water. 
Voor ruimtelijke plannen is de watertoets verplicht. De initiatiefnemer dient in dat 
kader in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over het 
ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen 
in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. 
 
Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van Waterschap Scheldestromen, 
verantwoordelijk voor het waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer. Deze instantie 
is daarmee de waterbeheerder. De Waterparagraaf is voor advies voorgelegd aan 
het Waterschap. Op 3 april 2014 is een positief wateradvies ontvangen van het 
Waterschap Scheldestromen. 
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Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking  

Waterveiligheid 
Waarborgen van het veiligheidsniveau 
en rekening houden met de daarvoor 
benodigde ruimte. 

Geen consequenties voor waterkeringen 
 

Wateroverlast (vanuit oppervlaktewater)  
Het plan biedt voldoende ruimte voor 
het  
vasthouden, bergen en afvoeren van 
water.  
Waarborgen van voldoende hoog 
bouwpeil om  
inundatie vanuit oppervlaktewater in  
maatgevende situaties te voorkomen. 
Rekening houden met de gevolgen van 
klimaatverandering en de kans op 
extreme weersituaties. 

Toename verhard dakoppervlak is ca. 
220 m2. Terreinverharding wordt half 
open uitgevoerd.  
Regenwaterafvoeren worden op het 
schoonwaterriool in de van der 
Waalsstraat aangesloten.  
Er komen geen vuilwaterafvoeren vanuit 
de nieuwbouw.  

Grondwaterkwantiteit en verdroging  
Tegengaan / verhelpen van 
grondwateroverlast  
en -tekort. Rekening houden met de 
gevolgen  
van klimaatverandering. Beschermen 
van infiltratiegebieden en benutten van 
infiltratiemogelijkheden. 

Het betreft vervangende bouw in 
stedelijk gebied waar geen 
grondwateroverlast is. Er zal voor de 
bouw ook geen grondwater worden 
onttrokken. 

 

Hemel- en afvalwater  
(inclusief water op straat / overlast)  
Waarborgen optimale werking van de 
zuiveringen/ RWZI‟s en van de 
(gemeentelijke) rioleringen.  
Afkoppelen van (schone) verharde 
oppervlakken in verband met de reductie 
van hydraulische belasting van de 
RWZI, het transportsysteem en het 
beperken van overstorten.  

Er wordt geen huishoudelijk of 
bedrijfsafvalwater geloosd vanuit de 
nieuwbouw.  
Hemelwaterafvoeren worden 
aangesloten op het gescheiden 
rioolstelsel in de van der Waalsstraat.  
In het pand wordt geen hemelwater 
herbruikt. 

Volksgezondheid  
(water gerelateerd)  
Minimaliseren risico watergerelateerde 
ziekten en plagen. Voorkomen van 
verdrinkingsgevaar/-risico‟s via o.a. de 
daarvoor benodigde ruimte. 

Geen watergerelateerde consequenties 
voor de volksgezondheid. 

Bodemdaling 
Voorkomen van maatregelen die (extra)  
maaivelddalingen in zettinggevoelige 
gebieden kunnen veroorzaken. 

Er is geen reden om aan te nemen dat 
i.v.m. de nieuwbouw rekening moet 
worden gehouden met het aspect 
bodemdaling. Betreft nieuwbouw in 
bestaand stedelijk gebied. 
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Oppervlaktewaterkwaliteit  
Behoud / realisatie van goede  
oppervlaktewaterkwaliteit. Vergroten van 
de  
veerkracht van het watersysteem. 
Toepassing van de trits schoonhouden, 
scheiden en zuiveren. 

De te realiseren nieuwbouw zal de 
oppervlaktewaterkwaliteit niet negatief 
beïnvloeden. Via de 
regenwaterafvoeren wordt alleen 
schoon water afgevoerd. Er worden 
geen uitloogbare materialen gebruikt.  

Grondwaterkwaliteit  
Behoud / realisatie van een goede  
grondwaterkwaliteit.  
Denk aan 
grondwaterbeschermingsgebieden. 

In de nieuwbouw worden geen 
materialen verwerkt die de kwaliteit van 
het grondwater negatief beïnvloeden. 

Natte natuur  
Ontwikkeling/bescherming van een rijke 
gevarieerde en natuurlijk karakteristieke 
aquatische natuur. 

Niet van toepassing; betreft 
vervangende bouw in stedelijk gebied. 

Onderhoud oppervlaktewater  
Oppervlaktewater moet adequaat 
onderhouden  
worden. Rekening houden met 
obstakelvrije  
onderhoudsstroken vrij van bebouwing 
en opgaande (hout)beplanting. 
 
 
 

Niet van toepassing; betreft 
vervangende bouw in stedelijk gebied. 

Andere belangen waterbeheerder(s) 

Relatie met eigendom waterbeheerder 
Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de  
werking van objecten (terreinen, 
milieuzonering)  
van de waterbeheerder niet belemmeren.  

Niet van toepassing. 

Scheepvaart en/of wegbeheer 
Goede bereikbaarheid en in stand houden 
van veilige vaarwegen en wegen in 
beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat, 
de provincie en/of het waterschap. 

Niet van toepassing; betreft 
vervangende bouw in stedelijk gebied. 
De wegen zijn in beheer en onderhoud 
bij gemeente. 

 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat de beoogde functiewijziging niet strijdig is met 
waterdoelstellingen, dan wel noodzaakt tot waterhuishoudkundige maatregelen. 
 
 
4.2 Archeologie. 
Sinds 2011 heeft de gemeente Terneuzen het „Interim-beleid archeologie‟. De 
insteek van het beleid is het regelen van archeologie in ruimtelijke plannen. 
Om inzicht te krijgen in de archeologische verwachtingswaarde van een gebied of 
locatie dient aan vijf criteria te worden getoetst. 
 De Archeologische Monumentenkaart (AMK). Deze kaart geeft de wettelijk 

beschermde archeologische monumenten weer, waarvoor het Rijk bevoegd 
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gezag is. In de gemeente Terneuzen zijn dat restanten van kastelen in Axel en 
Zaamslag (Torenberg). Daarnaast bevat de kaart de door de RCE 
gewaardeerde gebieden met een zeer hoge archeologische 
verwachtingswaarde. 

 De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Deze kaart geeft de 
verwachtingswaarde weer voor de bovenste 1,2 m van de bodem. Deze kaart 
is gebaseerd op de geomorfologische en geologische kaart van Nederland. Bij 
een hoge trefkans wordt aangesloten bij de wettelijke vrijstelling van 100 m2. 
Voor een middelhoge trefkans kan een ruimere norm gelden. Deze wordt 
arbitrair vastgelegd op 500 m2; 

 Archis (Archeologische Informatie Systeem). Dit is de landelijke database 
waarin alle recent uitgevoerde archeologische onderzoeken en vondsten 
worden opgeslagen. Deze database geeft een indicatie van de vondsten die 
gedaan zijn. Veel of belangrijke vondsten geven een hogere archeologische 
verwachtingswaarde; 

 Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA). In dit archief berusten de verslagen van 
alle in het verleden in Zeeland uitgevoerde archeologische onderzoeken, 
gegevens over losse vondsten en dergelijke. Dit archief geeft een indicatie van 
de vondsten die in het verleden gedaan zijn. Veel of belangrijke vondsten 
geven een hogere archeologische verwachtingswaarde; 

 De bodemopbouw. Aan de hand van de geologische kaart kan nagegaan 
worden welke geologische, voor de archeologie relevante, bodemlagen 
aanwezig zijn. 

 Pleistoceen: vanaf de steentijd; 

 Hollandveen: vanaf de ijzertijd en Romeinse tijd;  

 Duinkerke II, vanaf de Middeleeuwen; 

 Duinkerke III: vanaf de nieuwe tijd. 
 
Uitkomst archeologische toets 
Archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk. 
1. Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van een terrein met een vastgestelde 
archeologische waarde op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) Zeeland; 
2. Op basis van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is het 
projectgebied aangewezen met een lage trefkans op aanwezigheid van 
archeologische waardevolle resten; 
3. Uit de gegevens van het Zeeuws Archeologisch Archief. Blijkt dat er geen 
vondstmeldingen in de omgeving zijn; 
4. Toetsing aan de archeologische bodemkaart van Van Rummelen wijst uit dat de 
bodemlagen voornamelijk bestaan uit afzettingen van Duinkerke II op oudere 
afzettingen van Hollandveen en Pleistoceen. 
 
Conclusie 
Op basis van het gemeentelijke Interim-beleid archeologie kan een algemene 
vrijstelling verleend worden van de onderzoeksplicht indien de verstoring kleiner is 
dan 100 m2. Uit het bij het bouwplan behorende funderingplan blijkt dat met de 
aanleg van de fundering een oppervlakte van ca 48 m2 zal worden verstoord. Dit is 
ruim onder de gestelde norm van 100 m2.  
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4.3 Ecologie. 
Voor een beoordeling van de mogelijke effecten van de voorgenomen ontwikkelingen 
op de beschermde natuurwaarden in het plangebied zijn de volgende aspecten van 
belang: 

 De ligging van het onderzoeksgebied ten opzichte van in het kader van 
Natura 2000 aangewezen speciale beschermingszones 
(gebiedsbescherming); 

 De aanwezigheid van in het kader van de Flora- en faunawet 
beschermde dier- en plantensoorten (soortenbescherming). 

 
Natura 2000 
De Natura 2000 richtlijn is een Europese richtlijn die sinds oktober 2005 de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn vervangt. Het doel van deze richtlijn is het bieden 
van bescherming en ontwikkelingsperspectief voor leefgebieden van zeldzame en 
bedreigde soorten en habitattypen. De gebiedsbescherming is door middel van beide 
richtlijnen vastgelegd in aangewezen speciale beschermingszones, die het meest 
geschikt zijn als leefgebied voor beschermde vogelsoorten. Deze zijn van belang 
voor de instandhouding van bepaalde natuurlijke habitats en bepaalde flora en 
fauna. Voor ieder project of plan in of nabij een speciale beschermingszone kunnen 
de bevoegde overheden, pas toestemming geven voor uitvoering nadat zij op basis 
van een passende beoordeling de zekerheid hebben gekregen dat het project of plan 
de natuurlijke kenmerken en/of soorten van het betrokken gebied niet significant 
aantast. Ook bestaand grondgebruik is aan deze onderzoeksplicht onderworpen. Alle 
Natura 2000 gebieden zijn opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur van de 
provincie Zeeland. 
 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft de Westerschelde op ca. 3 km van 
het plangebied. Vanwege de reeds aanwezige hoge bebouwing (flatgebouwen) 
tussen het projectgebied en het natuurgebied is het niet aannemelijk dat de 
ontwikkeling een direct effect op deze natuurgebieden heeft. 
 
Ecologische hoofdstructuur 
De Othense Kreek ten oosten van Terneuzen is onderdeel van de Ecologische 
hoofdstructuur. De afstand tussen het projectgebied en de kreek bedraagt circa 350 
meter. Tussen het projectgebied en de kreek is een woonwijk gelegen. 
 
Natuurbeheerplan Zeeland (2009) 
Dit beleidsstuk vormt het kader voor de verwerving, de inrichting en het beheer van 
natuurgebieden en agrarische gebieden voor zover deze zijn gelegen binnen de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een netwerk van natuurgebieden, 
agrarische beheersgebieden en ecologische verbindingszones waarbinnen de natuur 
in stand wordt gehouden. Naar verwachting zal er een herijking van de EHS 
plaatsvinden. Het Natuurbeheerplan Zeeland 2009 is het provinciale 
beleidskader voor verwerving, functieverandering, inrichting en beheer van de 
natuurgebieden en agrarische beheergebieden van de EHS van Zeeland. 
 
Uit het Natuurbeheerplan Zeeland blijkt dat er ten oosten van het plangebied 
bestaande natuur ligt dat beheerd wordt in het kader van de EHS. Voor deze 
gebieden zijn natuurdoelen gesteld. Het gaat om de volgende gebieden: Otheense 
kreek: bestaande natuur, met aankooptitel met als natuurdoel „brak water‟. 
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Flora- en faunawet 
De bescherming van plant- en diersoorten is sinds 1 april 2002 in de Flora- en 
faunawet geregeld. Het doel van deze wet is het in stand houden en beschermen 
van in het wild voorkomenten planten diersoorten. De wet kent zowel 
verbodsbepalingen als een zorgplicht. De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het 
principe “nee, tenzij”. Dat betekent dat alle schadelijke handelingen ten aanzien 
van beschermde plant- en diersoorten in principe verboden zijn. Voor verschillende 
categorieën soorten en verschillende activiteiten zijn vrijstellingen of ontheffingen van 
deze verbodsbepalingen mogelijk. Naast de verbodsbepalingen geldt de zorgplicht 
ten aanzien van alle in het wild levende plant- en diersoorten. Deze zorgplicht geldt 
altijd.  
 
Natuurwaardenkaart 2012 
De gemeente Terneuzen heeft de Natuurwaardenkaart 2012 opgesteld. Doel van het 
opstellen van de natuurwaardenkaart is het verkrijgen van een overzicht waar (strikt) 
beschermde soorten zich bevinden, of waar deze op basis van de aanwezigheid van 
een geschikt biotoop kunnen voorkomen. De natuurwaardenkaart omvat 
geïnterpreteerde kaarten die zijn samengesteld op basis van waarnemingen en 
geschiktheid van aanwezige biotopen. Daarnaast geeft de kaart de beschermde 
gebieden weer. De kaart dient als planningsinstrument in de structuurvisie aan de 
hand waarvan knelpunten en kansen voor de natuur tijdig gesignaleerd kunnen 
worden. Verder dienen de kaarten als onderlegger voor bestemmingsplannen. Van 
gebieden waar sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen is snel duidelijk of er 
beschermde soorten of gebieden voorkomen en of nader onderzoek nodig is. 
Per km hok is bepaald welke strikt beschermde soorten hier (waarschijnlijk) 
voorkomen.  
Uit de natuurwaardenkaart blijkt dat op onderhavige locatie geen beschermd gebied 
betreft waarin ook geen beschermde soorten voorkomen. 
 
Conclusie 
Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering voor de planontwikkeling. 
 
 
4.4 Verkeer. 
Qua verkeersbeleid is alleen op provinciaal niveau actueler beleid sinds de 
vaststelling van het bestemmingsplan „Terneuzen Midden‟. Vanwege de scope van 
dit bestemmingsplan, een reparatie, heeft het verkeersbeleid verder geen invloed op 
het plangebied. 
De ontsluiting van het projectgebied kan voorts plaatsvinden via de huidige 
ontsluitingsstructuur. Toekomstige kopers zijn in hoofdzaak woonachtig in de directe 
omgeving van het projectgebied. Gesteld kan worden dat het plan inpasbaar is 
binnen het lokale verkeersbeeld. 
 
 
4.5 Bodemkwaliteit. 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (2008) moet een bodemonderzoek 
worden verricht om de realiseerbaarheid van een (bestemmings-)wijziging te 
beoordelen. Voor alle bestemmingen waar een functiewijziging of een herinrichting 
mogelijk is moet een verkennend bodemonderzoek worden verricht. 
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Het beleid van de provincie Zeeland gaat uit van het principe dat de bodem geschikt 
dient te zijn voor de beoogde functie. De gewenste functie bepaalt de gewenste 
bodemkwaliteit. Voor alle bestemmingen waar een functiewijziging of herinrichting 
mogelijk is, dient ten minste het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek 
(historisch bodemonderzoek) te worden verricht. Als uit historische informatie blijkt 
dat hier in het verleden activiteiten plaatsvonden met een verhoogd risico op 
bodemverontreiniging, dan is het uitvoeren van een volledig verkennend 
bodemonderzoek noodzakelijk. Op basis van geconstateerde belemmeringen uit 
dit onderzoek kan vervolgens worden nagegaan welke maatregelen nodig zijn om die 
belemmeringen weg te nemen (functiegericht saneren). 
 
Voor het projectgebied aan de Van der Waalsstraat is een historisch onderzoek 
uitgevoerd waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de bodem aan te merken 
is als onverdacht en derhalve geen risico‟s oplevert voor geboogde functie van het 
bouwplan.  
 
 
4.6 Geluid. 
Toetsingskader 
Indien nieuwe geluidsgevoelige objecten mogelijk worden gemaakt binnen zones van 
industrieterreinen, wegen en spoorwegen én voor deze objecten niet eerder een 
planologisch ruimtelijk besluit is genomen, dan dient voor deze objecten een 
akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. Ook dient akoestisch onderzoek te 
worden uitgevoerd indien de aanleg van nieuwe of het wijzigen van bestaande 
wegen, spoorwegen of industrieterreinen mogelijk wordt gemaakt, voor zover binnen 
de zones van deze wegen, spoorwegen of industrieterreinen geluidgevoelige 
objecten voorzien of aanwezig zijn.  
 
Onder geluidsgevoelige objecten worden verstaan: (bedrijfs)woningen, 
woonwagenstandplaatsen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en 
andere gezondheidszorggebouwen alsmede terreinen behorende bij verpleeghuizen 
of andere gezondheidszorggebouwen. 
 
Conclusie 
Er hoeft geen akoestisch onderzoek te worden verricht omdat het project (bouw 
garages/bergingen) geen geluidsgevoelig object is en er geen wegen aangelegd of 
gewijzigd worden binnen het projectgebied. 
 
 
4.7 Luchtkwaliteit. 
De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de 
„Wet milieubeheer‟ goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Vooral hoofdstuk 5 titel 2 uit 
genoemde wet is veranderd. Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe 
titel 2 bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Deze wet is op 15 november 2007 (Stb. 
2007, 434) in werking getreden en vervangt het „Besluit luchtkwaliteit 2005‟. De „Wet 
luchtkwaliteit‟ voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de luchtkwaliteit 
via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-
aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en 
milieugevolgen. 
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Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze „niet in 
betekenende mate‟ (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen 
zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Een 
project draagt „niet in betekende mate‟ bij aan de luchtverontreiniging als de 3% 
grens niet wordt overschreden.  
 
Het beleid van de gemeente Terneuzen verwijst in het kader van luchtkwaliteit naar 
de landelijke rapportage luchtkwaliteit (2011). Hierin is Terneuzen eveneens 
opgenomen. Met de gemeenteraad is afgesproken dat indien waarden, welke 
genoemd zijn in deze landelijke rapportage, worden overschreden de gemeente zelf 
een rapportage opstelt. Aangezien van overschrijding geen sprake is, is deze 
rapportage nog niet opgesteld en wordt de landelijke rapportage als leidraad 
gevolgd. Tevens vormen de plannen onder andere het stallen van voertuigen die nu 
in de omgeving van het project gebied gestald worden. Deze activiteiten op zich 
vormen daarom geen aanleiding om verslechtering van de luchtkwaliteit te 
veronderstellen. Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen 
belemmering vormt voor de gewenste ontwikkeling. 
 
 
4.8 Externe veiligheid. 
Wettelijk kader  
Algemeen 
Qua normstelling, begrippenkader en rekenmethodiek voor het bepalen van de risico's, wordt  
in het beleidsveld voor externe veiligheid gewerkt met twee begrippen. Het plaatsgebonden  
risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is omschreven als de kans dat een persoon die 
gedurende een heel jaar onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats verblijft, 
tengevolge van een ongewoon voorval met een gevaarlijke stof komt te overlijden. Voor het 
PR geldt de risicocontour van de kans één op een miljoen (10-6) als grenswaarde voor 
kwetsbare objecten (afwijken is niet mogelijk) en als richtwaarde voor beperkt kwetsbare 
objecten (afwijken is mogelijk maar alleen na motivering).  
Het GR is de cumulatieve kans, grafisch weergegeven in een curve, dat een groep personen  
van 10, 100 en 1.000 personen tegelijk komt te overlijden als gevolg van een ongewoon  
voorval met een gevaarlijke stof. Het GR is niet wettelijk genormeerd. Voor het GR geldt een  
oriënterende waarde als richtlijn.  
 
In navolging van het provinciale beleid, geldt in de gemeente Terneuzen dat een 
verantwoording  
van het GR plaats moet vinden indien:  
a. het GR de oriënterende waarde overstijgt, of  
b. als het GR stijgt boven een factor 10 van de oriënterende waarde, of  
c. als het GR met meer dan 10% van de oriënterende waarde toeneemt.  
Een verantwoording van het GR is niet vereist als het enkel een (kwetsbaar) object betreft in  
een nagenoeg maagdelijke omgeving. Het GR is in de referentiesituatie in die gevallen 
namelijk  
erg laag, zodat een toename van het GR in die gevallen dan al snel boven de drempel  
van 10% uitkomt. 

 
Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (CRVGS)  
Voor het transport van gevaarlijke stoffen gelden de normen voor het PR en de oriënterende  
waarde voor het GR zoals hiervoor aangegeven. Het belangrijkste beleidsdocument is 
daarbij de Nota Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NRVGS) uit 1996. De 
uitgangspunten van de NRVGS zullen op hoofdlijnen worden overgenomen in een Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB) op grond van de Wet milieubeheer (Wm). Het gaat om het 
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Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) en het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb). Als voorbode van dit besluit is op 4 augustus 2004 de Circulaire 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (CRVGS) in de Staatscourant gepubliceerd. Het 
Bevb en Btev zullen de NRVGS en de CRVGS op termijn gaan vervangen. Op 1 januari 
2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het Besluit 
transportroutes externe veiligheid (Btev) zal naar verwachting in 2012 in werking treden.  
 
Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen  
Momenteel wordt het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ontwikkeld. Voor 
hoofdvaarwegen, rijkswegen en spoorwegen wordt beoogd een duurzaam evenwicht tussen 
ruimtelijke ontwikkelingen, vervoer van gevaarlijke stoffen en veiligheid te creëren.  
Dit gebeurt door de wegen in te delen in categorieën. Deze categorieën verschillen in de  
mate waarin er beperkingen gelden voor vervoer op de wegen en ruimtelijke ontwikkelingen  
langs deze wegen. Hierbij geldt dat beperkingen voor het vervoer worden vastgelegd in een  
gebruiksruimte, terwijl beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen worden vastgelegd in  
een veiligheidszone. Voor de modaliteiten water en weg zijn al voorlopige indelingen 
gemaakt. Hieraan kunnen nog geen rechten worden ontleend. Het streven is het basisnet 
voor de modaliteiten spoor, weg en water tegelijk vast te stellen. In de eerder genoemde 
Bevt wordt het Basisnet vervolgens van een juridische basis voorzien.  
 
 
De vaarroute naar Antwerpen over de Westerschelde maakt onderdeel uit van het Basisnet  
Water. In het eerder genoemde Btev wordt het Basisnet Water van een juridische basis  
voorzien. De studie “Actualisatiestudie 2011 risico‟s transport gevaarlijke stoffen 
Westerschelde en prognose 2015-2030” is de meest actuele informatie en relevant in dit 
geval. 

 
Toetsing risicocontouren en invloedsgebieden 
Risicovolle inrichtingen 
Nabij het plangebied zijn de volgende risicovolle bedrijven aanwezig: 
 
Risicovol bedrijf/inrichting                        PR 10-6                   invloedsgebied (m)      afstand tot plangebied (m) 

Kantoennatie                                                                            7659                                   7500 
Van Den Bosch Scheldorado b.v.                                            1000                                     900 

 
Plaatsgebonden risico 
De maatgevende risicocontouren (PR 10-6) zijn niet over het plangebied gelegen. Zo 
doende wordt geconcludeerd dat de aanwezige risicovolle bedrijvigheid zich niet 
verzet tegen de ontwikkeling van het voorgenomen bouwplan aan de Van der 
Waalsstraat te Terneuzen. 
 
Groepsrisico 
Het plangebied ligt in de invloedsgebieden van het groepsrisico van genoemde 
risicovolle bedrijven. Het groepsrisico ligt zowel in de huidige situatie als na realisatie 
van de beoogde ontwikkeling onder de oriëntatiewaarde. 
 
Verwachte personendichtheid 
De beoogde ontwikkeling voorziet slechts in het realiseren van stallingruimte voor 
voertuigen en materieel e.d. Met de beoogde functiewijziging (van kinderdagverblijf 
naar garages/bergingen) zal de gemiddelde personendichtheid binnen het 
invloedsgebied afnemen.  
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Mogelijkheid tot bestrijding van rampen 
Het plangebied en de beoogde ontwikkeling zijn via de bestaande infrastructuur goed 
van de risicobronnen af te ontvluchten. Het plangebied is voorts adequaat bereikbaar 
voor hulpdiensten. 
 
Mogelijkheid tot zelfredzaamheid van personen in het plangebied. 
In relatie met de beoogde functie, het stallen van voertuigen en materieel e.d. zullen 
de gebruikers in hoofdzaak zelfredzame personen betreffen. Voorts kan gesteld 
worden dat uit van elke garage en berging het plangebied goed en direct te 
ontvluchten is.   
 
Weg  
Met het Basisnet Weg voorkomen we toekomstige externe veiligheidsknelpunten 
langs het hoofdwegennet. Er wordt een grens gesteld aan de risico‟s van het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. Langs een aantal wegen komen zones waar niet in gebouwd 
mag worden. Ook worden gemeenten verplicht om bij bouwplannen langs 
hoofdwegen rekening te houden met het toekomstige vervoer. Daarmee hebben we 
een robuust systeem gecreëerd waar we de komende decennia mee vooruit kunnen. 
De risico‟s zullen nergens onacceptabel groot worden. Dat is winst ten opzichte van 
nu. Het plangebied ligt ver van de zgn. aangewezen route voor gevaarlijke stoffen en 
is daarom niet relevant voor het plangebied. 
 
Vaarwegen en spoorwegen  
Aangrenzend langs het plangebied liggen geen vaarwegen of spoorwegen. Het 
plangebied bevindt zich ver van de de spoorwegemplacementen Terneuzen 
(stationsweg 66) en Terneuzen aansluiting (zuiden van Terneuzen, parallel aan de 
mr. F.J.Haarmanweg). Beide emplacementen hebben vergunning voor het rangeren 
van gevaarlijke stoffen. De risico‟s vanwege het spoorwegtransport, staat de 
uitvoering van het bouwplan niet in de weg. 
 
Scheepvaarttransport Westerschelde  
Het plaatsgebonden risico van 10-6/jaar vanwege het transport van gevaarlijke 
stoffen over de Westerschelde ligt op dit moment ver buiten het plangebied. Het 
invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico wordt bepaald, ligt vanwege dit transport 
wel over het plangebied. De oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt daarbij 
niet overschreden. 
 
Zelfredzaamheid en beheersbaarheid 
De infrastructuur in het plangebied is zodanig dat er voldoende 
ontvluchtingsmogelijkheden zijn. Bij het vluchten in oostelijke richting kan de 
Otheense Kreek een belemmering vormen. (in noordelijke richting kan de 
Westerschelde een belemmering vormen. De hoofdstructuur van de wegen biedt 
echter voldoende mogelijkheden om het gebied te kunnen ontvluchten.  
Het gebied is voorzien van een waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS-palen) 
om personen te kunnen waarschuwen in het geval van een calamiteit. Een 
opkomsttijd van hulpverleningsdiensten van 8-10 minuten kan zeker worden 
gegarandeerd. 
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4.9 Kabels en leidingen. 
 
Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is een zgn. klic-melding gedaan. In het 
plangebied komen geen leidingstroken en ook geen planologisch relevante leidingen 
voor. 
 
 
5.         Uitvoerbaarheid. 
 
5.1       Economische uitvoerbaarheid. 
Op grond van artikel 3.1.6 lid 1 onder f Bro dient de uitvoerbaarheid van ruimtelijke 
plannen te worden aangetoond. Onderhavig plan betreft een particulier initiatief op 
particuliere gronden. Met de initiatiefnemer is een grondexploitatieovereenkomst 
gesloten waarmee o.a. de kosten van de procedure en eventuele planschade 
verhaald worden. 
 
 
5.2       Maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel aan te tonen dat het ruimtelijk 
plan maatschappelijk draagvlak heeft. Het ontwerp van de omgevingsvergunning met 
de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing wordt ter inzage gelegd voor de 
vaststellingsprocedure. Tijdens deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te 
dienen. Eventuele zienswijzen worden samengevat en voorzien van een antwoord in 
de nota zienswijze, die wordt toegevoegd als bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing. 
In het kader van het zgn. 3.1.1 Bro is het ontwerp van de omgevingsvergunning ook 
toegezonden naar bestuurlijke instanties, waarbij de gelegenheid is geboden om een 
reactie te geven op het plan. Er zijn geen zienswijzen ingediend.  
 
 
 
 
 

 

 


