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1 INLEIDING 

Het ontwerp voor het toekomstige watersysteem voor het Businesspark te Zierikzee is 
door Royal Haskoning uitgewerkt in de rapportage “Ontwerp watersysteem” met 
referentie 19555.9R6441A0/R004/RHOU/MTO d.d. 4 oktober 2006. In de periode van 
2006 tot heden is de eerste fase van het bedrijventerrein gerealiseerd, dit betreft de 
noordwestzijde van het plangebied.  
 
Met de inzichten opgedaan in de 
realisatie van de eerste fase en 
de opgetreden wijzigingen in het 
stedenbouwkundige plan voor 
de nog te realiseren gedeelte 
van het bedrijventerrein, is de 
behoefte ontstaan het ontwerp 
van het watersysteem te 
herzien.  
 
Deze rapportage beschrijft het 
ontwerp voor het toekomstige 
watersysteem van het 
Businesspark te Zierikzee welke 
aansluit op de gerealiseerde 
eerste fase. 
De gemeente Schouwen-
Duiveland ontwikkelt deze 
nieuwe bedrijvenlocatie.  
 
 
 

Figuur 1.1: Businesspark Zierikzee luchtfoto huidige situatie. 
Bron kaart ligging plangebied en luchtfoto: Ontwikkelingsplan Businesspark Zierikzee, RDH, april 2010 

 
1.1 Planvorming 

1.1.1 Proces 

Het tot stand komen van het plan kent enige geschiedenis, die onder meer 
terugvoert op het vastgestelde Masterplan Business Park Zierikzee van 2005.  
Dit Masterplan is na marktconsultatie verder aangescherpt en vertaald naar een 
aangepast stedenbouwkundig plan. Gebaseerd op het aangepaste 
stedenbouwkundig plan is er voor het noordwestelijk gelegen deelgebied al een 
bestemmingsplanprocedure doorlopen. Hierdoor werd het mogelijk om eind 2007 
een deel van de ontsluitingsweg aan te leggen, en eind 2009 het eerste gebouw 
(Syntess) en een deel van de openbare ruimte op te leveren. In het najaar van 2008 
heeft de gemeente definitief besloten de gronduitgifte verder in eigen regie te 
houden. Daarop volgend is de gemeente gestart met het maken van de benodigde 
plandocumenten, Ontwikkelingsplan, Kwaliteitshandboek en Voorontwerp 
Bestemmingsplan. In het kader van deze uitwerking diende ook het proces van de 
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watertoets opnieuw te worden doorlopen. Het uiteindelijke resultaat hiervan, de 
waterparagraaf, wordt vervolgens in het bestemmingsplan opgenomen. 
 
Om het aspect water een duidelijke plaats in het gehele ontwerp te geven, is een 
afzonderlijk ontwerp voor het watersysteem uitgewerkt. Er is gekeken naar de relatie 
met ecologie en de afvoer van neerslag en vuilwater (riolering). Aan de hand van dit 
ontwerp is het watertoetsproces doorlopen. 
 
 

1.1.2 Doel Businesspark Zierikzee 

Het doel van de ontwikkeling van het Businesspark Zierikzee is het opwaarderen van de 
oostelijke entree van Zierikzee tot een volwaardige entree en tevens het ontwikkelen 
van nieuw aanbod aan bedrijfsruimte, dat kwantitatief en kwalitatief aanvullend is op het 
bestaande aanbod. Dit is beschreven in het ontwikkelingsplan. 
 
 
 

1.2 Locatiebeschrijving 

Het Businesspark Zierikzee is gelegen aan de zuidzijde van Zierikzee. Het gebied ligt 
ingeklemd tussen de Weg naar de Val, de Julianastraat en de Platteweg en is circa 15 
ha groot. Momenteel is het in gebruik als landbouwgebied. Rondom het gebied lopen 
sloten. Verder is het hoogteverschil met het kruispunt Weg naar de Val – Julianatraat 
duidelijk aanwezig. 
 

 
Figuur 1.2: Businesspark Zierikzee: ligging, luchtfoto, beelden huidige situatie. 
Bron kaart ligging plangebied en luchtfoto: Ontwikkelingsplan Businesspark Zierikzee, RDH, april 2010. 
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1.3 Leeswijzer 

Dit rapport beschrijft naast het ontwerp van het watersysteem ook het plangebied met 
haar huidige kansen en knelpunten. In hoofdstuk 2 wordt daarvoor nader ingegaan op 
de bodem, het grond- en oppervlaktewater en andere omgevingsfactoren. In hoofdstuk 
3 wordt vervolgens het ontwerp van het watersysteem toegelicht. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

In dit hoofdstuk wordt het plangebied nader beschreven ten aanzien van bodem, grond- 
en oppervlaktewater en andere omgevingsfactoren. De kenmerken van het bestaande 
gebied zijn belangrijke aanknopingspunten om te komen tot een ontwerp voor het 
toekomstige watersysteem. 
 

2.1 Bodemopbouw 

De bodemopbouw kent verschillende aspecten die in onderstaande paragrafen kort 
worden toegelicht. Hierin komt duidelijk de mariene invloed bij de vorming van het 
gebied naar voren. 
 

2.1.1 Geologie 

De geologische opbouw is beschreven op de 
Geologische Kaart van Nederland. De oudste 
pleistocene afzettingen op Schouwen-Duiveland 
behoren tot de formatie van Merksem. Deze 
afzettingen zijn van mariene oorsprong en 
worden bedekt door de Afzettingen van het 
Icenien die op Schouwen-Duiveland marien zijn. 
Het plangebied ligt op de oostelijke grens van het 
voormalige eiland Schouwen. Meer pleistocene 
afzettingen worden ter plaatse van het 
plangebied niet in de ondergrond aangetroffen. 
De bovenkant van de pleistocene afzettingen ligt 
tot circa 35 meter beneden NAP. 
 
Op de pleistocene afzetting ligt het holocene 
pakket. Dit holocene pakket van Schouwen-
Duiveland wordt grotendeels gevormd door twee 
mariene laagpakketten die worden gescheiden 
door een veenlaag. De Afzettingen van Calais 
vormen de oudste holocene mariene eenheid.  
 

Figuur 2.1: Geologische Kaart van Nederland, Rijks Geologische Dienst, 1970 
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Ter plaatse van het plangebied zijn Afzettingen van Calais van zandige aard aanwezig. 
Hierop liggen de Afzettingen van Duinkerke, wat de jongste holocene mariene eenheid 
is. 
 
De geologische kaart toont duidelijk de voormalige kreek de Gouwe tussen de 
voormalige eilanden Schouwen, Duiveland en Dreischor, waar het plangebied net 
binnen is gelegen. In de loop van de 14e eeuw raakte deze kreek verland, waarna 
afzettingen uit hoofdzakelijk kalkrijk zeezand bedekt met een laag zavel of lichte klei zijn 
ontstaan. 
 

2.1.2 Bodem 

De Bodemkaart van Nederland geeft voor het plangebied een beschrijving van de 
bodemopbouw. Het bodemgeografische gebied waar het Businesspark binnen valt, zijn 
de zogenaamde op- en aanwaspolders. De op- en aanwaspolder bestaan uit jonge 
zeekleipolders die na circa 1300 zijn bedijkt. 
 
Figuur 2.2: Bodemgeografische gebieden en Bodemkaart van Nederland, STIBOKA, 1994. 

 
De op- en aanwaspolders bestaan overwegend 
uit kalkrijke zavel- en kleigronden met een 
wisselende profielopbouw. Het plangebied kent 
een deel (oostelijk) dat in de ondergrond zeezand 
heeft dat tussen de 40 en 80 cm beneden 
maaiveld begint (Mn12A) en een deel (westelijk) 
diepere zavel- en kleigronden die naar onderen 
geleidelijk lichter worden zonder dat binnen 80 
cm zand voorkomt (Mn35A). Deze poldervaag-
gronden werden vroeger ook wel schorgronden 
genoemd. 
 
In de onderstaande tabel zijn de kenmerken van beide gronden die in het gebied 
voorkomen weergegeven. 
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Tabel 2.1: bodemeenheden in plangebied Businesspark Zierikzee. 
Code GWT GHG GLG Beschrijving 
Mn12A VI 40-80 120-160 Kalkrijke poldervaaggronden op zand, lichte zavel 
Mn35A VI 40-80 120-160 Kalkrijke poldervaaggronden met een aflopend, 

homogeen profiel, lichte klei 
 
 

2.1.3 Maaiveldhoogten 

De bestaande maaiveldhoogten variëren van circa NAP+1,00 meter tot NAP-0,08 meter. 
Het verloop van de hoogte is van zuid richting noord. Er is er een laag gedeelte in de 
noordoosthoek, nabij het kruispunt van de Weg naar de Val met de Julianastraat. 
 

2.1.4 Bodemkwaliteit 

In 2001 is voor het plangebied een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het 
kader van de overdracht van het terrein. Voorafgaand aan het onderzoek is uitgegaan 
van de hypothese ‘onverdacht terrein’. 
 
In de bovengrond met plaatselijk puinsporen en kooldeeltjes worden plaatselijk zeer 
lichte tot lichte verontreinigingen met kwik en lood aangetroffen. In de ondergrond en het 
grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen. 
 
De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond zijn dusdanig, dat zij geen risico 
opleveren voor de volksgezondheid en/of het milieu. Vanuit milieutechnisch oogpunt zijn 
verdere onderzoeksinspanningen dan ook niet noodzakelijk geacht. Wel dient rekening 
te worden gehouden met het feit, dat de grond bij het afvoeren van de locatie eventueel 
niet multifunctioneel bruikbaar is. 
 

2.1.5 Bodemfysica 

Het Businesspark wordt volgens de provinciale waterkansenkaarten als weinig 
zettingsgevoelig aangeduid. Verder wordt het gebied geschikt tot zeer geschikt geacht 
voor uitbreidingen. 
 
 

2.2 Grondwatersysteem 

Voor het in kaart brengen van het grondwatersysteem en de invloeden daarvan op het 
plangebied is een vijftal peilbuizen geplaatst. Deze peilbuizen zijn op verschillende 
tijdstippen gepeild. De resultaten hiervan zijn meegenomen in het ontwerp van het 
watersysteem. 
 

2.2.1 Freatische grondwaterstanden 

De resultaten van het peilen van de peilbuizen zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
Naast de peilingen voor de grondwaterstanden is ook één dag gedurende langere tijd 
gepeild om de invloed van de getijdewerking in het gebied waar te nemen. Uit de 
peilingen blijkt, dat deze invloed minimaal is. 
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Tabel 2.2a: resultaten grondwaterstandsmetingen 
Peil maaiveld 15.05.06 30.05.06 12.06.06 26.06.06 10.07.06 24.07.06 14.08.06 28.08.06 11.09.06
buis [m NAP] [m NAP] [m NAP] [m NAP] [m NAP] [m NAP] [m NAP] [m NAP] [m NAP] [m NAP] 
1 +0,40 -0,56 -0,12 -0,44 -0,44 -0,89 -1,05 -1,15 -1,09 -1,05 
2 +0,49 -0,78 -0,72 -0,86 -0,94 -1,13 -1,21 -1,07 -0,98 -0,95 
3 +0,85 -0,66 -0,43 -0,64 -0,71 -0,78 -0,87 -0,79 -0,68 -0,73 
4 +0,00 -1,01 -0,77 -0,99 -1,05 -1,16 -1,24 -1,17 -1,08 -1,14 
5 +0,76 -0,91 -0,72 -0,90 -1,00 -1,04 -1,10 -1,07 -0,82 -1,00 

 
Tabel 2.2b: resultaten metingen getijdewerking (meting 15 mei 2006) 

Peil maaiveld 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 
buis [m NAP] [m NAP] [m NAP] [m NAP] [m NAP] [m NAP] [m NAP] [m NAP] [m NAP] 
1 +0,40 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 -0,56 
2 +0,49 -0,78 -0,78 -0,78 -0,78 -0,78 -0,78 -0,78 -0,78 
3 +0,85 -0,64 -0,64 -0,64 -0,64 -0,64 -0,65 -0,66 -0,66 
4 +0,00 -1,01 -1,01 -1,01 -1,01 -1,01 -1,01 -1,01 -1,01 
5 +0,76 -0,91 -0,91 -0,91 -0,91 -0,91 -0,91 -0,91 -0,91 

 
De resultaten van de boringen op de locaties Figuur 2.3: locatie en nummering peilbuizen 
waar peilbuizen zijn geplaatst, zijn  
opgenomen in bijlage 1. 
Uit de metingen blijkt, dat de grondwater-
standen grillig verlopen over het plan-gebied. 
Met name peilbuis 1 kent een hoge 
grondwaterstand. Verder valt op, dat peilbuis 4 
lage grondwaterstanden geeft en dat ook het 
middenterrein (peilbuis 2 en 5) relatief lage 
grondwaterstanden kent. 
 
De resultaten moeten afgewogen worden 
tegen de periode waarin de metingen hebben 
plaatsgevonden (mei-september). Deze is 
relatief droog. In andere jaargetijden kunnen 
hogere grondwater-standen worden gemeten. 
Dit gegeven is meegenomen bij het verdere 
ontwerp van het watersysteem. 
 
In de bijlagen is een grafiek van de 
grondwaterstanden ten opzichte van NAP 
opgenomen. 
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2.2.2 Grondwatertrappen 

Uit de Bodemkaart blijkt dat voor het grootste gedeelte van het Businesspark uitgegaan 
wordt van grondwatertrap VI. De kenmerken van deze grondwatertrap zijn in 
onderstaande figuur weergegeven. 
 
Figuur 2.4: grondwatertrappen. 

 
 

2.2.3 Kwel en infiltratie 

Volgens de provinciale waterkansenkaart staat het Businesspark niet onder invloed van 
zoute kwel. In de aangrenzende omgeving is dit wel aan de orde. Het gebied is volgens 
deze kaarten wel op verschillende plaatsen geschikt voor infiltratie. Dit betreft met name 
de zuidoostkant van het gebied.  
 
Figuur 2.5: infiltratiemogelijkheden. 

 
Uit metingen in de peilbuizen blijkt dat het chloride gehalte van het grondwater varieert 
tussen de 28 en 58 mg/l. Daarmee kan het grondwater als zoet worden bestempeld. 
 
 

2.3 Oppervlaktewatersysteem 

Het bestaande oppervlaktewatersysteem is een belangrijke factor voor het ontwerp van 
de toekomstige situatie. In de volgende paragrafen wordt zowel kwantitatief als 
kwalitatief naar het oppervlaktewatersysteem gekeken. 
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2.3.1 Oppervlaktewatersysteem kwantitatief 

Het oppervlaktewatersysteem bestaat in de huidige situatie uit een stelsel van sloten om 
het plangebied heen. Het gebied is een afzonderlijk peilgebied met een hoger streefpeil 
dan de omgeving. Het streefpeil bedraagt NAP-1,20 meter, terwijl het streefpeil in het 
naastgelegen peilgebied NAP-2,20 meter bedraagt. Het gebied water via een duiker 
onder de Platteweg af naar het westelijk gelegen aangrenzende peilgebied. 
 
Het streefpeil is lager dan de gemeten grondwaterstanden 
in de peilbuizen. Ook bij het veldbezoek zijn op het eerste 
gezicht hogere waterstanden waargenomen dan NAP-1,20 
meter. Waarschijnlijk komt het waterpeil in de sloten 
overeen met het grondwaterpeil volgens de peilbuis-
metingen. 
 
De sloot langs de Weg naar de Val heeft een afvoerende 
functie en reguleert tevens het grondwaterpeil onder de Weg naar de Val. 
 
 

2.4 Omgevingsfactoren 

Er zijn verschillende factoren in de omgeving die van invloed zijn op het toekomstige 
watersysteem van het Businesspark Zierikzee. 
 
 

2.4.1 Riolering 

Het plangebied is in de bestaande situatie niet gerioleerd. Alleen de woningen langs de 
Julianastraat zijn voorzien van riolering. Deze woningen zijn aangesloten op de 
gemengde vrijverval riolering die achterlangs de woningen loopt. 
 
 

2.4.2 Flora en fauna 

In het kader van de flora- en faunawetgeving is voor het 
Businesspark een ecoscan uitgevoerd. De resultaten 
hiervan zijn in een afzonderlijke rapportage weergegeven. 
De meeste natuurwaarden zijn te verwachten in de 
bestaande begroeiing langs de Platteweg. De belangrijkste 
aanbevelingen uit de ecoscan zijn het sparen van deze 
begroeiing en het uitvoeren van de werkzaamheden in de 
winterperiode (buiten het broedseizoen). 
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3 ONTWERP WATERSYSTEEM 

Voor het te realiseren watersysteem van het Businesspark te Zierikzee is een 
schetsontwerp opgesteld. Het schetsontwerp is weergegeven op tekening 
“Schetsontwerp toekomstige situatie” met tekeningnummer 9V8311A1/1323-001.  
 

3.1 Uitgangspunten 

Voor het ontwerp van het watersysteem voor het Businesspark zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

• Revisie bestaande gedeelte Businesspark ontvangen van gemeente Schouwen-
Duiveland d.d. 15 februari 2010; 

• Stedenbouwkundig ontwerp Rothuizen van Doorn ’t Hooft, met tekeningnummer 
SD1049 d.d. 26 maart 2010. 

 
3.2 Stelselkeuze 

In overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland en het waterschap Scheldestromen 
i.o. is ervoor gekozen om het Businesspark te rioleren met een gescheiden rioolstelsel 
met filtervoorziening voor het regenwater. 
 
Het gescheiden rioolstelsel bestaat uit een vuilwaterriolering voor het bedrijfsafvalwater. 
Het afvalwater wordt door middel van een gemaal verpompt naar de bestaande 
gemengde riolering van de kern Zierikzee.  
 
Het regenwater van de wegen, de terreinoppervlakken en de daken wordt door middel 
van een regenwaterriolering afgevoerd en via een bodempassage (wadi) naar het 
grondwater en het oppervlaktewater geleid. Wanneer het harder regent dan de afvoer 
naar de bodempassage aan kan, zal het regenwater vanuit de regenwaterriolering 
rechtstreeks overstorten op het oppervlaktewater. 
  

3.3 Ontwerp vuilwaterriolering 

De bestaande vuilwaterriolering in de noordzijde van het plangebied is onder vrijverval 
aangelegd naar het nieuw gerealiseerde gemaal voor het Businesspark. De locatie van 
het gemaal is gelegen ten zuiden van de Stadsentree in het midden van het plangebied. 
Het afvalwater wordt vanuit dit gemaal verpompt naar het gemengde stelsel van de kern 
Zierikzee achter de woningen aan de Julianastraat. 
 
De nieuw aan te leggen vuilwaterriolering van het nog te ontwikkelen gedeelte van het 
bedrijventerrein (Centrum en Zuid-Oost) zal eveneens onder vrijverval worden 
aangesloten op het gemaal. 
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3.4 Ontwerp regenwaterriolering 

In het ontwerp van de regenwaterriolering voor het Businesspark is een onderverdeling 
gemaakt in zes deelgebieden. Deze zes deelgebieden zijn weergegeven op de tekening 
“Schetsontwerp toekomstige situatie”. 
 
Verhard oppervlak  
Voor alle zes deelgebieden (A t/m F) is in onderstaande tabel het aangesloten verharde 
oppervlak bepaald. De percelen zijn apart weergegeven omdat de inrichting en daarmee 
de verhouding tussen het weg- en dakoppervlak nog niet bekend is. 
 
Tabel 3.1: Verhard oppervlak Businesspark. 

Deelgebied Oppervlak     
  Weg Dak Percelen Totaal 

  (ha) (ha) (ha) (ha) 

A 1.1     1.1

B 0.3 0.1   0.4

C 0.5 0.3   0.8

D 0.1 *0.5   0.6

E 1.0   2.7 3.7

F 0.3   1.4 1.7

Totaal 3.3 0.9 4.1 8.3
* Dakoppervlak van deelgebied D wordt uitgevoerd als vegetatiedak. 
 
Het dakoppervlak in deelgebied D zal worden uitgevoerd als vegetatiedaken. Hierin 
wordt regenwater geborgen en vertraagd afgevoerd naar de sloot langs de Weg naar de 
Val. 
 
Bij vegetatiedaken stroomt het hemelwater niet direct af maar wordt een groot gedeelte 
opgenomen en verdampt door de vegatie. Op deze wijze kan een reductie van de afvoer 
worden verkregen van ca. 70 % van de gevallen neerslag. Hierbij dient nog ca. 30 % 
van de gevallen neerslag af gevoerd te worden via de nieuw aan te brengen 
regenwaterriolering. Voor de bepaling van de bergingsbehoefte wordt 30 % van het 
dakoppervlak van deelgebied D meegenomen. 
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Filtervoorziening 
Per deelgebied is de bestaande of nog te realiseren filtervoorziening (bodempassage 
dmv wadi)voor het regenwater beschreven. 
 
Bestaande situatie deelgebied A t/m C: 
Het bestaande gedeelte van het bedrijventerrein (deelgebied A, B en C) is gescheiden 
gerioleerd met een bodempassage in de watergangen langs de Stadsentree. Het 
regenwater wordt in de watergangen langs de Stadsentree geleid. Hier wordt het water 
geborgen en kan infiltreren in de bodem. Deze bodempassage functioneert als 
filtervoorziening. Wanneer het harder regent dan in de watergangen kan worden 
geborgen zal het regenwater via een slokop lozen in het de aangelegde vijver in de 
noordwest hoek van het plangebied. 
 
Deelgebied D, E en F: 
Voor de nog te realiseren deelgebieden D, E en F van het bedrijventerrein zal het 
regenwater van het te realiseren weg-, terrein, en dakoppervlak worden aangesloten op 
een regenwaterriolering.  
 
De nieuw aan te legen verharding van deelgebied D, E en F worden onder afschot 
gelegd richting de Weg naar de Val. Door middel van een omgekeerde slokop wordt het 
water uit de regenwaterriolering geloosd in de wadi die wordt gerealiseerd in de 
groenstrook langs de Weg naar de Val. De groenstrook zal worden ingericht met een 
glooiend maaiveld welke wordt ingezaaid met gras. De verlagingen in het maaiveld 
worden ingericht als wadi. Hierin wordt het regenwater (first-flush) opgevangen en in de 
bodem geïnfiltreerd. De wadi’s hebben een gemiddelde diepte van 0,30 m en een 
gepland oppervlak van 4850 m2. De totale inhoud van de wadi’s is bepaald op 1460 m3. 
Ten opzichte van het aangesloten verhard oppervlak van deelgebied D, E en F (5,7 ha, 
zie tabel 2) is dit 26 mm. 
 
In de module C2200 van de Leidraad Riolering is in bijlage 1, tabel B1,2 de afvoer via 
een filtervoorziening uitgezet ten opzichte van de berging en de ledigingcapaciteit.  
Uit deze tabel is op te maken dat bij een bergingscapaciteit van 26 mm en een 
geschatte filtratiecapaciteit van de wadi van 0,3 mm/uur, er circa 98% van al het 
regenwater via de bodempassage in het oppervlaktewater stroomt. De overige 2% zal 
tijdens hevige neerslag rechtstreeks in het oppervlaktewatersysteem terecht komen. 
Hiervoor is er een overloopvoorziening in de wadi voorzien zodat het overtollige water 
kan afvoeren naar de sloot langs de Weg naar de Val en zijn er externe overstorten in 
de regenwaterriolering voorzien die het regenwater lozen in de sloot langs de Platte 
Weg en de Stadsentree. 
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3.5 Ontwerp oppervlaktewatersysteem 

Het bestaande watersysteem dient niet te worden belast met het extra regenwater 
afkomstig van het te realiseren bedrijventerrein. De benodigde waterberging is bepaald 
op basis van de bergingseis van het Waterschap Scheldestromen van 75 mm (T=100 
jaar). In onderstaande tabel is bergingsbehoefte per deelgebied weergeven. 
 
Tabel 3.2: Bergingsbehoefte watersysteem Businesspark. 

Deelgebied Oppervlak Berging   

  totaal T=100jr   

  (ha) (mm) (m3) 

A 1.1 75 825 

B 0.4 75 300 

C 0.8 75 600 

D *0.3 75 225 

E 3.7 75 2 775 

F 1.7 75 1 275 

Totaal 8.0   6 000 
* Deelgebied D is wegoppervlak + 30% van dakoppervlak i.v.m. toepassen vegetatiedaken. 
 
Beschikbare waterberging binnen plangebied 
In het bestaande gedeelte van het bedrijventerrein is voor de waterberging een vijver in 
de noordwest hoek en watergangen langs de Stadsentree gerealiseerd. Op het 
schetsontwerp zijn deze watergangen aangegeven als “Bestaand oppervlaktewater 
Businesspark”. 
 
Vijver Noordwest: 
In de noordwest-hoek is een vijver gerealiseerd van circa 0,45 ha. Het niveau wordt 
gereguleerd door een aarden dam welke op een niveau van NAP + 0,50 m is 
aangelegd. Het waterniveau stabiliseert in de winterperiode op circa 0,20 m onder de 
dam. 
 
Voorgesteld wordt om met een peilverschil van 0,30 meter waterberging te realiseren 
door het plaatsen van een klepstuw. De overstorthoogte van de sklepstuw dient 
minimaal verstelbaar te zijn tussen NAP + 0,00 m en +0,30 m. De klepstuw dient 
handmatig te worden bediend. Door het plaatsen van de klepstuw wordt het peilverschil 
in de vijver 0,30 m, de beschikbare berging bedraagt dan 1350 m3. 
 
Watergangen Stadsentree: 
In de bestaande watergangen langs de Stadsentree kan in de huidige situatie circa 1700 
m3 regenwater worden geborgen. 
 
Totaal is er 3050 m3 waterberging in de het bestaande gedeelte van het bedrijventerrein  
aanwezig.  
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Te realiseren waterberging 
Voor de overige deelgebieden D, E en F wordt in de groenstrook lang de Weg naar de 
Val bodempassages gerealiseerd met een berging van totaal 1460 m3.  
 
De overige waterberging (1490 m3) zal worden gerealiseerd in de noordoostzijde van 
het plangebied door het verplaatsen en verbreden van de bestaande watergang met 
een flauw oplopend talud variërend van 1:8 tot 1:20. Op de tekening “Schetsontwerp 
toekomstige situatie” is dit in een principeprofiel weergegeven (profiel 1-1). Door de 
verbreding van de watergang wordt de benodigde waterberging van 1490 m3 bij een 
peilstijging tot NAP +0,20 m behaald. Dit is 0,60 m onder het laagste straatpeil. 
 
Conclusie 
In onderstaande tabel en op het schetsontwerp is de bestaande en de nog te realiseren 
waterberging weergegeven. De totale waterberging komt overeen met de benodigde 
waterberging, zijnde 6 000 m3. 
 
Tabel 3.3: Bestaande en te realiseren berging watersysteem Businesspark. 

Locatie waterberging Omvang   

Bestaand Vijver Noordwest 1 350 m3 

  Watergangen langs Stadsentree 1 700 m3 

Te realiseren Filtervoorziening groenstrook Weg naar Val 1 460 m3 

  Waterpartij Noordoost 1 490 m3 

Totaal   6 000 m3 
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voorontwerp bestemmingsplan 'Business Park Zierikzee' 

V! 

Middelburg, 15 december 2010 

Geachte heer/mevrouw, 

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Business Park Zierikzee (versie 19 november 2010) dat in 
het kader van het Bro-overleg aan het waterschap is voorgelegd, geeft mij aanleiding het 
volgende op te merken. 

Waterkering 
Het plangebied van het Business Park is gelegen binnen de invloedssfeer van de regionale 
waterkering (Weg naar de Val - N256). Ik attendeer u erop dat de waterkering (waterstaatswerk 
en beschermingszones) is gelegen binnen de plangrenzen van dit bestemmingsplan. Ik verzoek 
u de regionale waterkering in de verbeelding (plankaart) en in de regels tot uitdrukking te laten 
komen, conform de provinciale Ruimtelijke Verordening Zeeland. 

Deze brief dient te worden beschouwd als het water(schaps)advies. 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

namens het dagelijks bestuur 
van v?aïeïBcJf/aD Zeeuws 

JwSp^airiiA/erkum, 
"afioëling Beleid Waterbeheer 

Bezoekadressen: Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg of Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen Telefoon (088)2461000 
Postadres: Postbus 1000, 4330 ZWMiddelburg www.wze.nlinfo@wze.nl 

Waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen fuseren (bestuurlijk) per 1 januari 2011 tot het nieuwe waterschap Scheldestromen. 
Vanaf 11 tot en met 23 november vinden de schriftelijke verkiezingen plaats. Sinds januari 2010 werken de medewerkers al samen. 
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: rapport "Businesspark Zierikzee, Ontwerp watersysteem"

Middelburg, 22 juli 2010

VERZONDEN 2 3 JULI 2010
Geachte heer van Vooren,

Met de brief van 23 april 2010 met nummer 17782.9V8311A1/B10.01/SST/MB verzoekt adviesbu-
reau Royal Haskoning om goedkeuring van het rapport "Businesspark Zierikzee, Ontwerp
watersysteem" (22 april 2010) hetgeen in het kader van de watertoets is opgesteld. Naar aanlei-
ding daarvan deel ik u het volgende mee.

Naar aanleiding van het concept-rapport heeft dhr. B. Wielart van het waterschap (afdeling Be-
heer en Onderhoud) op 12 mei telefonisch contact gehad met dhr. S. Stout van Haskoning.
Daarbij zijn de volgende opmerkingen gemaakt die voor de gemeente ook relevant zijn en hier-
bij zijn verwoord:
-De waterafvoer langs de nieuwe Stadsentree, vervolg vanaf de rotonde, naar het westen moet
worden gerealiseerd voordat de rest van het Businesspark wordt gerealiseerd.
-De (klep)stuw bij de vijverpartij dient niet om berging te creëren maar om het waterpeil in deze
vijver beter te kunnen regelen. De exacte afmetingen van de stuw en stuwpeilen moeten nog in
nader overleg met het waterschap worden uitgewerkt.
-De duiker ten noorden van de rotonde wordt in openwater-verbinding gebracht met de te ver-
leggen/verbreden watergang.
-Om de schouwstrook langs de hierbovengenoemde watergang bereikbaar te houden dient in
de verbinding een duiker te worden gelegd. Door deze duiker op NAP-0,60m te leggen wordt er
tevens voor gezorgd dat al het water via de hoofdafvoer (donkerblauwe pijlen) wordt afgevoerd
en niet meer voorlangs de woningen aan de Julianastraat.
-De bestaande Wadi langs blok 'D' die straks onderdeel uitmaakt van de hoofdafvoer heeft
waarschijnlijk niet de juiste capaciteit. De duikers moeten lager gelegd worden en het profiel
worden verruimd zodat een volwaardige afvoer ontstaat.
-De vaste stuwvoorziening aan de noordzijde van de vijverpartij (ten westen van blok 'B') moet
niet worden gerealiseerd.

Bezoekadressen: Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg of Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen Telefoon (088)2461000
Postadres: Postbus 1000, 4330ZWMiddelburg www.wze.nlinfo@wze.nl

Waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen fuseren (bestuurlijk) per 1 januari 2011 tot het nieuwe waterschap Scheldestromen.
Vanaf 11 tot en met 23 november vinden de schriftelijke verkiezingen plaats. Sinds januari 2010 werken de medewerkers al samen.



M.b.t. paragraaf 3.3 (Ontwerp vuilwaterriolering) dient opgemerkt te worden dat vanuit het
Businesspark maximaal 9m3/uur richting (riool)'bemalingsgebied De Zuidhoek' geloosd mag
worden, hetgeen in diverse overleggen ook aan de orde is geweest. Dit is overigens vastgelegd
in het rapport van Haskoning 'Afvalwater-keten Prognose Zierikzee (14 oktober 2004).

Ik merk op dat het onderhoud van de wegsloot van de Weg naar de Valle na de realisatie van de
voorgestelde Wadi's mogelijk niet meer kan worden uitgevoerd vanaf het terrein van het Busi-
nesspark. Als dat het geval is dient de provincie voorafgaande aan de realisatie van de rest van
het plan nog wel toestemming te verlenen voor het onderhoud van de wegsloot vanaf de wegzij-
de.

Door het maken van een betere afvoer, op initiatief van het waterschap (zie 1e aandachtstreepje
bij de hierboven aangegeven opmerkingen), wordt een kleine hoeveelheid ingeleverd op de
destijds berekende benodigde berging. Gezien het feit dat het een infiltratiegebied is, waarvoor
met name aan de oostzijde ruim wordt voorzien in tijdelijke waterbergingen/Wadi's en er t.b.v. de
waterafvoer aan de westzijde extra waterlopen worden gegraven, is een gering bergingsverlies
geen probleem.

Ik stel voor dat u bovenstaande opmerkingen en de uitwerkingen ervan laat opnemen in een
aanvullende notitie/bijlage bij het rapport.

Een afschrift van deze brief is gezonden aan Royal Haskoning t.a.v. S. Stout.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bebtuur
van waterecnafp ieeuwgejpanden

m r. ^
hoofd aWètïng Beleid Waterbeheer
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1 INLEIDING

1.1 Gebiedsbeschrijving

De gemeente Schouwen-Duiveland is voornemens aan de zuidoostzijde van de
bebouwde kom van Zierikzee (grofweg ingesloten tussen de Platte Weg en de N256)
een businesspark aan te leggen. Naast diverse kantoren zijn ook parkachtige elementen
en waterpartijen in de voorlopige inrichting voorzien.

Figuur 1.1. Ligging van het onderzoeksgebied.

Op dit moment bestaat de locatie uit akkerland en enkele sloten. Mogelijk komen op
deze locatie beschermde soorten voor. Deze zijn beschermd door de Flora- en
Faunawet. De ontwikkeling van de locatie kan leiden tot verstoring van deze soorten,
waarmee verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden overtreden.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op het juridische kader van de natuurwetgeving. In
hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de beschermde natuurwaarden in het plangebied.
De conclusies en aanbevelingen staan vermeld in hoofdstuk 4.
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2 JURIDISCH KADER

Het Nederlandse natuurbeleid is onder te verdelen in soortenbescherming en
gebiedsbescherming. Een groot aantal in Nederland voorkomende soorten is
beschermd door de Flora- en faunwet. Daarnaast zijn diverse gebieden beschermd
waar (deze) bijzondere soorten en hun leefgebied voorkomemn.

2.1 Flora- en faunawet

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Deze wet beschermt planten en
dieren tegen negatieve invloeden en bevat hiervoor diverse concrete
verbodsbepalingen:

• Beschermde inheemse dieren mogen niet verstoord, gevangen of gedood worden;
• Beschermde inheemse plantensoorten mogen niet vernield, beschadigd of

ontworteld worden;
• Nesten, rustplaatsen en voortplantingsplaatsen van beschermde soorten mogen niet

verstoord of vernield worden.

In eerste instantie kende de wet geen officieel onderscheid in beschermingsregimes. Bij
de beoordeling van de ontheffingsaanvraag werd echter wel gekeken naar de
zeldzaamheid van de soorten in relatie tot de voorgenomen activiteit. Op 23 februari
2005 is de AMvB artikel 75 in werking getreden, waarmee een aantal wijzigingen in de
Flora- en faunawet zijn doorgevoerd. De eerste grote wijziging betreft het vaststellen
van drie verschillende beschermingsregimes. Hiertoe zijn de beschermde planten en
dieren onderverdeeld in drie categorieën, elke categorie kent een eigen
beoordelingstoets voor ontheffingverlening.

Tabel 2.1. Beschermingsregimes gewijzigde Flora- en faunawet.

Beschermde flora en fauna Zonder gedragscode Met gedragscode

Algemene soorten Algemene vrijstelling Algemene vrijstelling

Overige soorten “Lichte” toets Vrijstelling

Streng beschermde soorten “Uitgebreide” toets “Uitgebreide” toets*

*bij werkzaamheden i.k.v. bosbouw, landbouw of natuurbeheer geldt een vrijstelling

In de tabel wordt al melding gemaakt van de gedragscode. De invoering hiervan is de
tweede grote wijziging van de Flora- en faunawet. In een gedragscode is opgenomen
hoe werkzaamheden worden uitgevoerd zodanig dat schade aan beschermde soorten
wordt voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. Wanneer bij uitvoering van de
werkzaamheden gehandeld wordt volgens de gedragscode, en dit ook aangetoond kan
worden, geldt een vrijstelling of lichtere toetsing (zie tabel 2.1). De gedragscode moet
wel door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurd zijn,
alvorens deze een wettelijke status heeft.

Algemene vrijstelling
Veel soorten die in de Flora- en faunawet zijn opgenomen, komen in Nederland
algemeen voor. Voor verstoring van deze soorten bij uitvoering van werkzaamheden in
het kader van bestendig onderhoud, beheer of gebruik, of bij ruimtelijke ontwikkeling of
inrichting, geldt een algemene vrijstelling en is dus geen ontheffing nodig.
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“Lichte” toets
Wanneer soorten uit de tweede categorie negatief beïnvloed worden en niet gehandeld
wordt volgens een gedragscode, geldt bij de ontheffingsaanvraag de “lichte” toets.
Hierbij moet aangetoond worden dat de werkzaamheden er niet toe mogen leiden dat
het voortbestaan van de soorten in gevaar wordt gebracht.

“Uitgebreide” toets
Ontheffingsaanvragen voor streng beschermde soorten worden volgens een uitgebreide
toetsing beoordeeld. Niet alleen moet worden aangetoond dat de werkzaamheden het
voortbestaan van de soort niet in gevaar brengen, tevens moet worden aangetoond dat
er geen bevredigend alternatief voor de activiteit is en deze dwingende redenen van
groot openbaar belang (met inbegrip van redenen van sociale of economische aard) dan
wel het milieu dient. Werkzaamheden die niet vallen onder de noemer natuurbeheer
moeten bovendien zodanig worden uitgevoerd dat er sprake is van zorgvuldig handelen.
Dit houdt in dat er geen “wezenlijke invloed” op beschermde soorten is en dat schade
aan de soorten zoveel mogelijk wordt voorkomen, bijvoorbeeld door het nemen van
mitigerende en/of compenserende maatregelen.

Zorgplicht
Naast bovenstaande verplichtingen voor beschermde soorten geldt bovendien voor alle
soorten, plant en dier, de zogenaamde zorgplicht. In de zorgplicht is opgenomen dat alle
planten en dieren een intrinsieke waarde hebben en onvervangbaar zijn. De zorgplicht is
een fatsoenseis en houdt in dat bij menselijk handelen voldoende zorg in acht genomen
wordt om in het wild levende planten en dieren zoveel mogelijk te beschermen.

2.2 Natuurbeschermingswet 1998

Op 1 oktober 2005 is de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden.
Deze wet is een wijziging op de eerdere Natuurbeschermingswet 1998 waardoor ook
internationale verplichtingen uit Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en diverse verdragen
(bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar betreffende de bescherming van wetlands) in de
nationale regelgeving zijn verankerd.

Het merendeel van de beschermde gebieden bestaat uit gebieden die zijn aangewezen
of aangemeld voor de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, de “Natura 2000-
gebieden”. Voor elk Natura 2000-gebied is een aanwijzingsbesluit opgesteld waarin is
opgenomen voor welke soorten en/ of habitattypen het betreffende gebied van belang
is. Aan de hand van deze aanwijzingsbesluiten worden instandhoudingsdoelstellingen
gedefinieerd. Deze beschrijven per soort en/ of habitattype wat de doelen zijn om de
natuurwaarden in een “gunstige staat van instandhouding” te brengen en/ of te
behouden. In een beheerplan moet vervolgens aangegeven worden hoe deze doelen in
ruimte en tijd gerealiseerd worden en wat de beoogde resultaten in samenhang met het
bestaande gebruik zijn.

Van nieuwe activiteiten in de vorm van projecten en/ of plannen die in of rondom een
Natura 2000-gebied plaatsvinden, moet getoetst worden of deze mogelijk negatieve
effecten hebben op de soorten en/ of habitattypen en daarmee ingaan tegen de
instandhoudingsdoelstellingen. Een dergelijke habitattoets is onder te verdelen in een
aantal stappen. Op de volgende pagina zijn deze stappen schematisch weergegeven.
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Oriëntatiefase
De eerste stap in de habitattoets betreft de vraag of de voorgenomen activiteit mogelijk
negatieve effecten heeft voor de beschermde natuurwaarden. Indien negatieve effecten
zijn uit te sluiten, is de habitattoets voltooid en kan het project of plan worden
voortgezet. Wanneer negatieve effecten niet zijn uit te sluiten, is voor de voortgang van
het project een vergunning noodzakelijk. Bij de vergunningaanvraag moet nagegaan
worden of de effecten al dan niet van significant negatieve betekenis zijn voor de
gunstige staat van instandhouding van de populatie.

Verslechterings- en verstoringstoets
Indien significante effecten zijn uit te sluiten voldoet een verslechterings- of
verstoringstoets. Hierbij wordt nagegaan of de verwachte verslechtering of verstoring
gezien de instandhoudingsdoelstellingen aanvaardbaar zijn. Veelal hebben
aanvaartbare niet significante effecten betrekking op tijdelijke en/ of kleinschalige
ingrepen en wordt (onder bepaalde voorwaarden) een vergunning verleend.

Passende beoordeling
Permanente en grootschalige ingrepen hebben mogelijk wel een significant negatief
effect. Een vergunning wordt dan alleen verleend indien voldaan wordt aan drie criteria:
er is geen volwaardig alternatief (bijvoorbeeld in de vorm van uitvoering of locatie), het
plan of project kent een dwingende reden van groot openbaar belang (bijvoorbeeld
veiligheid) en de negatieve effecten worden vooraf gecompenseerd (bijvoorbeeld door
realisatie van geschikt leefgebied elders).
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3 NATUURWAARDEN

Om inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten in en rond
het plangebied zijn verschillende bronnen geraadpleegd.

Bij het Natuurloket is een rapportage opgevraagd over de verspreiding van beschermde
soorten. Uit deze gegevens is gebleken dat er, behalve voor vogels en vaatplanten, niet
of nauwelijks onderzoek is uitgevoerd op deze locatie (zie bijlage 2). Er zijn daarom
geen gedetailleerde verspreidingsgegevens bij het Natuurloket aangevraagd. Daarnaast
is informatie over de aanwezigheid van beschermde soorten van deze en overige
soortgroepen gewonnen uit landelijke verspreidingsatlassen.

3.1 Habitatanalyse

Voorts is er een veldbezoek gebracht aan het plangebied, waarbij er een habitatanalyse
is uitgevoerd. Dit veldbezoek heeft op 23 december 2005 plaatsgevonden. Vanwege het
seizoen was het niet mogelijk om een veldinventarisatie gericht op het aantreffen van
beschermde soorten uit te voeren. Veel soorten zijn in winterrust of nog niet
teruggekeerd uit de overwinteringsgebieden. Er is daarom gekeken of er geschikt
habitat voor beschermde soorten in het plangebied aanwezig is. Er is daarbij gekeken
naar zowel leef- en foerageergebied als naar vaste verblijfplaatsen van soorten.

Op basis van deze analyses is beoordeeld of er in het plangebied beschermde soorten
kunnen voorkomen. In onderstaande paragrafen is per soortgroep aangegeven welke
beschermde soorten er in het plangebied voorkomen. Voor een toelichting op de in de
tekst genoemde tabellen wordt verwezen naar hoofdstuk 2 en bijlage 1.

3.2 Planten

Uit de globale rapportage van het Natuurloket blijkt dat de betreffende kilometerhokken
goed zijn onderzocht op het voorkomen van vaatplanten. Er zijn geen beschermde
soorten aangetroffen. Op grond van de habitatanalyse kan eveneens worden uitgesloten
dat er beschermde soorten vaatplanten in het plangebied aanwezig zijn. Geschikt
biotoop voor deze soorten ontbreekt.

Conclusie: Er komen geen beschermde soorten vaatplanten voor in het plangebied. Er
is geen ontheffing van de Flora- en faunawet voor vaatplanten nodig.

3.3 Zoogdieren

In deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen vleermuizen en overige
zoogdieren.

3.3.1 Vleermuizen

Mogelijk komen er vleermuizen in het plangebied voor. Deze vallen onder het strengste
beschermingsregime (tabel 3). Deze soorten staan vermeld op bijlage IV van de
habitatrichtlijn en genieten een zeer strikte bescherming. Op basis van habitateisen en
bestaande verspreidingsgegevens kunnen de volgende soorten voorkomen: Gewone
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dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Watervleermuis. Hoewel de
bomen langs de Platte Weg waarschijnlijk niet geschikt zijn als verblijfplaats, kunnen ze
gebruikt worden als navigatiemiddel voor vleermuizen die van hun verblijfplaatsen naar
de foerageergebieden trekken. Aangezien de bomenrij echter in het plan behouden blijft,
treedt geen vernietiging van vliegroutes op. De akkers zelf hebben een marginale rol als
foerageergebied. Daarbij krijgt het Businesspark een ruime en groene opzet, waarmee
foerageergelegenheden naar verwachting toenemen. Verstoring van vleermuizen in de
aanlegfase moet wel worden voorkomen. Aanbevolen wordt de werkzaamheden in het
winterhalfjaar uit te voeren wanneer vleermuizen in winterslaap verkeren.

Conclusie: in het plangebied komen mogelijk streng beschermde vleermuissoorten voor.
Aangezien in het plangebied geen verblijfplaatsen aanwezig zijn, vernietiging van
vliegroutes niet optreedt en foerageergelegenheden in de nieuwe inrichting toenemen, is
er geen ontheffing van de Flora- en faunawet voor vernietiging van leefgebied nodig.
Indien de werkzaamheden in het winterhalfjaar worden uitgevoerd, is verstoring van
vleermuizen uit te sluiten en is hiervoor ook geen ontheffing van de Flora- en faunawet
nodig.

Mitigerende maatregelen: Werkzaamheden die verstoring van vleermuizen veroorzaken
dienen buiten het zomerhalfjaar uitgevoerd te worden.

3.3.2 Overige zoogdieren

Aan de hand van de habitatanalyse is te verwachten dat er verschillende soorten
beschermde zoogdieren in het gebied voor kunnen komen. Met name de strook met
bomen en struiken langs de Platte Weg is geschikt leefgebied voor deze soorten. Het
betreft voornamelijk algemene kleine knaagdieren, zoals verschillende muizensoorten.
Deze soorten zijn allemaal opgenomen in tabel 1. Voor soorten van tabel 2 en 3 (anders
dan vleermuizen) ontbreekt geschikt habitat. Het kan uitgesloten worden dat deze
soorten in het plangebied voorkomen.

Conclusie: In het plangebied komen beschermde zoogdiersoorten voor uit tabel 1 van
de Flora- en Faunawet. Indien de strook bomen en struiken langs de Platte Weg niet
verloren gaat, wordt het leefgebied van de soorten niet aangetast. Verstoring van deze
soorten valt onder de algemene vrijstelling van de Flora- en Faunawet. Er is geen
ontheffing van de Flora- en faunawet voor overige zoogdieren nodig.

3.4 Amfibieën, reptielen en vissen

Aan de hand van de habitatanalyse kan worden gesteld dat zich in het plangebied
geschikte habitats van beschermde amfibieën bevinden. Het betreft alleen soorten uit
tabel 1, zoals Bruine kikker, Gewone pad en Groene kikker. De watergangen in het
plangebied zijn niet geschikt als voortplantingsbiotoop voor de streng beschermde
Rugstreeppad. Geschikt habitat voor reptielen en vissen is afwezig. Aanwezigheid van
beschermde soorten reptielen en vissen is dan ook uit te sluiten.

Conclusie: In het plangebied komen mogelijk beschermde soorten amfibieën uit tabel 1
van de Flora- en Faunawet voor. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing van de Flora-
en Faunawet aangevraagd te worden. Mogelijke verstoring valt onder de algemene
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vrijstelling van deze wet. Het is uit te sluiten dat er beschermde soorten reptielen en
vissen in het plangebied voorkomen.

3.5 Vogels

Aan de hand van de habitatanalyse is het aannemelijk dat er broedvogels van
slootranden en van park/struweel in het plangebied zullen broeden. Alle broedvogels,
alsmede hun nesten en eieren zijn streng beschermd door de Flora- en Faunawet.
Verstoring is aan strenge voorwaarden verbonden en dient zo veel mogelijk voorkomen
te worden. Als de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden, is verstoring
van broedvogels en hun nesten uit te sluiten. Er is dan geen ontheffing van de Flora- en
Faunawet vereist.

Als niet mogelijk is om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren geldt
er een vrijstelling als er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Voor
bouwlocaties is er vooralsnog geen gedragscode, en dient er een ontheffing
aangevraagd te worden. Deze wordt onderworpen aan de uitgebreide toets. Er is geen
geschikt habitat aanwezig voor soorten met een vaste verblijfplaats, zoals spechten. De
bomen langs de Platte Weg zijn hiervoor nog niet oud genoeg.

Conclusie: In het plangebied komen mogelijk streng beschermde broedvogels voor.
Indien de werkzaamheden in het winterhalfjaar worden uitgevoerd, is verstoring van
nesten uit te sluiten en is er geen ontheffing van de Flora- en faunawet nodig. Voor
werkzaamheden die binnen het broedseizoen plaatsvinden is een ontheffing
noodzakelijk.

Mitigerende maatregelen: Werkzaamheden die het leefgebied van broedvogels
aantasten dienen buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden.

3.6 Insecten en andere ongewervelden

Aan de hand van de habitatanalyse wordt geconcludeerd dat er geen beschermde
insecten en andere ongewervelden in het plangebied voorkomen

3.7 Natuurbeschermingswet

Het plangebied ligt in de buurt van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied “Oosterschelde”.
De Oosterschelde is aangewezen als Vogelrichtlijngebied voor verschillende soorten
vogels, met name watervogels. Deze soorten komen niet voor in het plangebied en de
activiteiten in het toekomstige businesspark zullen geen negatieve effecten hebben op
de vogelwaarden van het Vogelrichtlijngebied. De akkers die momenteel in het
plangebeid gelegen zijn, zijn niet geschikt als foerageergebied voor overwinterende
ganzen en zwanen. Er zijn geen oogstresten aangetroffen en de akker ligt dicht langs de
drukke N256. Daarbij komt dat er in de omgeving percelen liggen die van een grotere
betekenis kunnen zijn voor overwinterende vogels. De betekenis van de akker in het
plangebied is marginaal.
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De aanmelding van de Oosterschelde als Habitatrichtlijngebied is vanwege het
voorkomen van verschillende habitattypen en soorten die genoemd worden in Annex II
en IV van de richtlijn (zie gebiedendocument LNV). Deze natuurwaarden liggen niet in
het plangebied en zullen door de voorgenomen ontwikkelingen ook niet aangetast
worden.

Conclusie: de beschermde natuurwaarden van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied
Oosterschelde zullen door de voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied niet
aangetast worden. Er hoeft geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet
aangevraagd worden.
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De in dit rapport beschreven natuurtoets heeft geleid tot de volgende conclusies en
aanbevelingen.

• In en/of rond het plangebied komen mogelijk verschillende soorten voor die
bescherming genieten van de Flora- en Faunawet. Het merendeel van deze soorten
is opgenomen in tabel 1. Voor deze soorten is bij ruimtelijke ontwikkelingen een
algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet van kracht.

• Het is niet uitgesloten dat er streng beschermde vleermuissoorten in het plangebied
voorkomen. Vernietiging van verblijfplaatsen, vliegroutes of (netto)
foerageergelegenheden treedt niet op. Indien de werkzaamheden buiten het
zomerhalfjaar worden uitgevoerd, treedt geen verstoring op en is er dus geen
ontheffing van de Flora- en faunawet nodig.

• Mogelijk broeden er in het plangebied streng beschermde vogelsoorten. Indien de
werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd, treedt geen verstoring
op en is er dus geen ontheffing van de Flora- en faunawet nodig.

• De voorgenomen werkzaamheden zullen geen effect hebben op de natuurwaarden
van het nabij gelegen Vogel- en Habitatrichtlijngebied Oosterschelde. Er hoeft geen
vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet aangevraagd te worden.

• Voor alle werkzaamheden dient de zorgplicht in acht genomen te worden. Dit houdt
in dat er “voldoende zorg”in acht genomen moet worden voor alle in het wild
voorkomende soorten en hun leefomgeving. Deze zorgplicht dient vooral gericht te
zijn op de strook bomen en struiken langs de Platte Weg.
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Tabel 1: Algemene soorten

Zoogdieren

aardmuis Microtus agrestis

bosmuis Apodemus sylvaticus

dwergmuis Micromys minutus

bunzing Mustela putorius

dwergspitsmuis Sorex minutus

egel Erinaceus europeus

gewone bosspitsmuis Sorex araneus

haas Lepus europeus

hermelijn Mustela erminea

huisspitsmuis Crocidura russula

konijn Oryctolagus cuniculus

mol Talpa europea

ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus

ree Capreolus capreolus

rosse woelmuis Clethrionomys glareolus

tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus

veldmuis Microtus arvalis

vos Vulpes vulpes

wezel Mustela nivalis

woelrat Arvicola terrestris

Reptielen en amfibieën

bruine kikker Rana temporaria

gewone pad Bufo bufo

middelste groene kikker Rana esculenta

kleine watersalamander Triturus vulgaris

meerkikker Rana ridibunda

Mieren

behaarde rode bosmier Formica rufa

kale rode bosmier Formica polyctena

stronkmier Formica truncorum

zwartrugbosmier Formica pratensis

Slakken

wijngaardslak Helix pomatia

Vaatplanten

aardaker Lathyrus tuberosus

akkerklokje Campanula rapunculoides

brede wespenorchis Epipactis helleborine

breed klokje Campanula latifolia

dotterbloem* Caltha palustris

gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum

grasklokje Campanula rotundifolia

grote kaardenbol Dipsacus fullonum

kleine maagdenpalm Vinca minor

knikkende vogelmelk Ornithogalum nutans

koningsvaren Osmunda regalis

slanke sleutelbloem Primula elatior

zwanebloem Butomus umbellatus

*m.u.v. spindotterbloem
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Tabel 2: Overige soorten

Zoogdieren
damhert Dama dama
edelhert Cervus elaphus
eekhoorn Sciurus vulgaris

grijze zeehond Halichoerus grypus
grote bosmuis Apodemus flavicollis
steenmarter Martes foina

Wild zwijn Sus scrofa
Reptielen en amfibieën
alpenwatersalamander Triturus alpestris

levendbarende hagedis Lacerta vivipara
Dagvlinders
moerasparelmoervlinder Euphydryas aurinia

vals heideblauwtje Lycaeides idas
Vissen
bermpje Noemacheilus barbatulus

kleine modderkruiper Cobitis taenia
meerval Silurus glanis
rivierdonderpad Cottus gobio
Kevers
vliegend hert Lucanus cervus
Kreeftachtigen
rivierkreeft Astacus astacus

Vaatplanten
aangebrande orchis Orchis ustulata
aapjesorchis Orchis simia
beenbreek Narthecium ossifragum

bergklokje Campanula rhomboidalis
bergnachtorchis Platanthera chlorantha
bijenorchis Ophrys apifera

blaasvaren Cystopteris fragilis
blauwe zeedistel Eryngium maritimum
bleek bosvogeltje Cephalantera damasonium

bokkenorchis Himantoglossum hircinum
brede orchis Dactylorhiza majalis majalis
bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens

daslook Allium ursinum
dennenorchis Goodyera repens
duitse gentiaan Gentianella germanica

franjegentiaan Gentianella ciliata
geelgroene wespenorchis Epipactis muelleri
gele helmbloem Pseudofumaria lutea

gevlekte orchis Dactylorhiza maculata
groene nachtorchis Coeloglossum viride
groensteel Asplenium viride

grote keverorchis Listera ovata
grote muggenorchis Gymnadenia conopsea
gulden sleutelbloem Primula veris

harlekijn Orchis morio
herfstschroeforchis Spiranthes spiralis
hondskruid Anacamptis pyramidalis

honingorchis Herminium monorchis
jeneverbes Juniperus communis
klein glaskruid Parietaria judaica

kleine keverorchis Listera cordata
kleine zonnedauw Drosera intermedia
klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe

kluwenklokje Campanula glomerata
koraalwortel Corallorhiza trifida
kruisbladgentiaan Gentiana cruciata

lange ereprijs Veronica longifola
lange zonnedauw Drosera anglica
mannetjesorchis Orchis mascula

maretak Viscum album
moeraswespenorchis Epipactis palustris
muurbloem Erysimum cheiri

parnassia Parnassia palustris
pijlscheefkelk Arabis hirsuto sagittata
poppenorchis Aceras anthropophorum

prachtklokje Campanula persicifolia
purperorchis Orchis purpurea
rapunzelklokje Campanula rapunculus

rechte driehoeksvaren Gymnocarpium
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robertianum
rietorchis Dactylorhiza majalis

praetermissa
ronde zonnedauw Drosera rotundifolia
rood bosvogeltje Cephalanthera rubra

ruig klokje Campanula trachelium
schubvaren Ceterach officinarum
slanke gentiaan Gentianella amarella

soldaatje Orchis militaris
spaanse ruiter Cirsium dissectum
steenanjer Dianthus deltoides

steenbreekvaren Asplenium trichomanes
stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris
stengelomvattend havikskruid Hieracium

amplexicaule
stijf hardgras Catapodium rigidum
tongvaren Asplenium scolopendrium

valkruid Arnica montana
veenmosorchis Hammarbya paludosa
veldgentiaan Gentianella campestris

veldsalie Salvia pratensis
vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata
vliegenorchis Ophrys insectifera

vogelnestje Neottia nidus-avis
voorjaarsadonis Adonis vernalis
wantsenorchis Orchis coriophora

waterdrieblad Menyanthes trifoliata
weideklokje Campanula patula
welriekende nachtorchis Platanthera bifolia

wilde gagel Myrica gale
wilde herfsttijloos Colchicum autumnale
wilde kievitsbloem Fritillaria meleagris

wilde marjolein Origanum vulgare
wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia
witte muggenorchis Pseudorchis albida

zinkviooltje Viola lutea calaminaria
zomerklokje Leucojum aestivum
zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum
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Tabel 3: Soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB

Bijlage 1 AMvB
Zoogdieren
das Meles meles
boommarter Martes martes

eikelmuis Eliomys quercinus
gewone zeehond Phoca vitulina
veldspitsmuis Crocidura leucodon

waterspitsmuis Neomys fodiens
Reptielen en amfibieën
adder Vipera berus

hazelworm Anguis fragilis
ringslang Natrix natrix
vinpootsalamander Triturus helveticus

vuursalamander Salamandra salamandra
Vissen
beekprik Lampetra planeri

bittervoorn Rhodeus cericeus
elrits Phoxinus phoxinus
gestippelde alver Alburnoides bipunctatus

grote modderkruiper Misgurnus fossilis
rivierprik Lampetra fluviatilis
Dagvlinders
bruin dikkopje Erynnis tages
dwergblauwtje Cupido minimus
dwergdikkopje Thymelicus acteon

groot geaderd witje Aporia crataegi
grote ijsvogelvlinder Limenitis populi
heideblauwtje Plebejus argus

iepepage Strymonidia w-album
kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius
keizersmantel Argynnis paphia

klaverblauwtje Cyaniris semiargus
purperstreepparelmoervlinder Brenthis ino
rode vuurvlinder Palaeochrysophanus

hippothoe
rouwmantel Nymphalis antiopa
tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania

veenbesparelmoervlinder Bolaria aquilonais
veenhooibeestje Coenonympha tullia
veldparelmoervlinder Melitaea cinxia

woudparelmoervlinder Melitaea diamina
zilvervlek Clossiana euphrosyne
Vaatplanten
groot zeegras Zostera marina

Bijlage IV HR
Zoogdieren
baardvleermuis Myotis mystacinus
bechstein’s vleermuis Myotis bechsteinii

bever Castor fiber
bosvleermuis Nyctalus leisleri
brandt’s vleermuis Myotis brandtii

bruinvis Phocoena phocoena
euraziatische lynx Lynx lynx
franjestaart Myotis nattereri

gewone dolfijn Delphinus delphis
gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus
gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus

grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus
grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum
hamster Cricetus cricetus

hazelmuis Muscardinus avellanarius
ingekorven vleermuis Myotis emarginatus
kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus

kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros
laatvlieger Eptesicus serotinus
meervleermuis Myotis dasycneme

mopsvleermuis Barbastella barbastellus
nathusius’ dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
noordse woelmuis Microtus oeconomus

otter Lutra lutra
rosse vleermuis Nyctalus noctula
tuimelaar Tursiops truncatus

tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus
vale vleermuis Myotis myotis
watervleermuis Myotis daubentonii

wilde kat Felis silvestris
witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus
witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris
Reptielen en amfibieën
boomkikker Hyla arborea
geelbuikvuurpad Bombina variegata

gladde slang Coronella austriacus
heikikker Rana arvalis
kamsalamander Triturus cristatus

knoflookpad Pelobates fuscus
muurhagedis Podarcis muralis
poelkikker Rana lessonae

rugstreeppad Bufo calamita
vroedmeesterpad Alytes obstetricans
zandhagedis Lacerta agilis
Dagvlinders
donker pimpernelblauwtje Maculinea nausithous
grote vuurvlinder Lycaena dispar

pimpernelblauwtje Maculinea teleius
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tijmblauwtje Maculinea arion
zilverstreephooibeestje Coenonympha hero
Libellen
bronslibel Oxygastra curtisii
gaffellibel Ophiogomphus cecilia

gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis
groene glazenmaker Aeshna viridis
noordse winterjuffer Sympecma paedisca

oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons
rivierrombout Stylurus flavipes
sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis
Vissen
houting Conegonus oxyrrhynchus
steur Acipenser sturio
Vaatplanten
drijvende waterweegbree Luronium natans
groenknolorchis Liparis loeselii

kruipend moerasscherm Apium repens
zomerschroeforchis Spiranthes aestivalis
Kevers
brede geelrandwaterroofkever Dytiscus latissimus
gestreepte waterroofkever Graphoderus
bilineatus

heldenbok Cerambyx cerdo
juchtleerkever Osmoderma eremita
Tweekleppigen
bataafse stroommossel Unio crassus
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BIJLAGE 4 

Vooroverlegreacties ex artikel 
3.1.1 Bro 





Directie Ruimte, Milieu en Water Provincie Zeeland 

bericht op brief van: 

uw kenmerk: 

ons kenmerk: 

afdeling: 

bijlage(n): 

behandeld door: 

doorkiesnummer: 

onderwerp: 

19 november 2010 

10036263/NWR. 10.037 

Ruimte 

Het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente Schouwen-Duiveland 
Postbus 5555 
4300 JA ZIERIKZEE 

J.A. Wisse 

0118-631905 

Vooroverleg reactie voorontwerp 
bestemmingsplan "Business Park 
Zierikzee", gemeente Schouwen-Duiveland 

verzonden: 2 6 JAN. 2011 

Gemeente Schouwen-Duiveland 
afdeling ingekomen ö.d. j kopie 

i 

cluster 

0 6 
2 7 JAN ZU11 o n t v - b e v -

medew. medew. 

rappel | jo lis raad 
Middelburg, 25 januari 2011 

Geacht college, 

Op 22 november 2010 hebben wij van u het voorontwerp bestemmingsplan "Business Park Zierikzee" ont
vangen in het kader van het vooroverleg als bedoeld in art. 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. 

Er is sprake van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling met als doel het realiseren van een duurzaam bedrij
venterrein aan de zuidoostkant van de kern Zierikzee. De wijze van aanpak en het opstellen van een ontwik
kelingsplan en Kwaliteitshandboek geeft op een goede wijze uw intentie weer voor het kwalitatief hoogwaar
dig ontwikkelen en beheren van dit duurzame bedrijventerrein. 
Het noordwestelijk deel is reeds planologisch geregeld en vanwege de ruimtelijke samenhang opnieuw in dit 
voorontwerp opgenomen. 

Algemeen 
De ontwikkeling als zodanig is reeds met name genoemd in het Omgevingsplan 2006-2012 en past in het 
provinciale ruimtelijk beleid. Wel hebben wij geconstateerd dat naast de vestiging van bedrijven de vestiging 
van PDV/GDV mogelijk wordt gemaakt. In dit advies komen wij daar op terug. 

Bedrijventerreinenprogramma 
Om te voldoen aan het beleid zoals geformuleerd in Het Omgevingsplan en de Provinciale Ruimtelijke Ver
ordening heeft u voor deze ontwikkeling het bedrijventerreinprogramma geactualiseerd. In haar vergadering 
van d.d. 11 januari 2011 heeft het college van gedeputeerde staten met deze actualisatie ingestemd. Wij 
adviseren u dit beleidsstuk toe te voegen aan paragraaf 8 van het bijlagenboek. 

Provinciaal PDV/GDV-beleid 
Het voorontwerp bevat als belangrijkste bestemmingen "Bedrijf-1", "Bedrijf-2" en "Gemengd". Binnen de 
bestemming "Bedrijf-1" in het zuidelijk deel is naast de vestiging van bedrijven perifere detailhandel mogelijk. 
Het betreft detailhandel in de categorieën auto, boten, caravans en landbouwwerktuigen. Daarnaast wordt 
binnen de bestemming "Bedrijf-2" voor het noordoostelijke deel de mogelijkheid geboden om onder stringen
te voorwaarden perifere- en/of volumineuze detailhandel in de branches "woninginrichting", "keukens en 
sanitair", "watersport" en "recreatie, outdoor- en kampeerartikelen" te realiseren. 



Het provinciaal detailhandelsbeleid, zoals geformuleerd in het Omgevingsplan 2006-2012, is op de eerste 
plaats gericht op versterking van de bestaande binnensteden. Alleen onder voorwaarden is vestiging buiten 
de bestaande kernwinkelgebieden mogelijk. En ook dan is het uitgangspunt zoveel mogelijk te komen tot 
geconcentreerde vestiging. Dat geldt zowel voor de perifere detailhandel in de zogenoemde a-b-c-
categorieën (PDV) als voor de grootschalige detailhandelsvestigingen (GDV). In artikel 2.19 van de Provin
ciale Ruimtelijke Verordening (later PRV) en in bijlage 6 van deze verordening wordt dit beleid juridisch ver
taald. 

In uw ontwerp dient u inzicht te geven op welke wijze invulling is gegeven aan deze aspecten van het pro
vinciale beleid. Met name op het punt van geconcentreerde vestiging. Van groot belang is aandacht voor de 
relatie van het Businesspark ten opzichte van de bestaande concentratie Boerenweg/Haringvlietplein en de 
ontwikkelingsmogelijkheden aldaar. De plantoelichting in paragraaf 2.2 van het bestemmingsplan is op dit 
punt nog onvoldoende. Een afdoende ruimtelijke onderbouwing is noodzakelijk. 
Wij hebben kennisgenomen van de begripsbepaling voor "perifere detailhandel" zoals opgenomen in art. 1 
lid 74. Overeenkomstig het gestelde onder het kopje "detailhandel buiten de centra" 2 e bullet in paragraaf 
6.3.2 van het Omgevingsplan 2006-2012. behoeft de begripsbepaling aanscherping. In ieder geval dient tot 
uitdrukking te komen dat het gaat om "laagfrequente- en doelgerichte aankopen". 

Kantoren 
Binnen de bestemming B-2 wordt voor het gebied met de aanduiding "wro-zone-ontheffingsgebied 1" voor 
het eerst de vestiging van een zelfstandige kantoorfunctie mogelijk gemaakt (art. 5.5. onder d). Indien u deze 
mogelijkheid wenst te handhaven is op grond van artikel 2.20 lid 4 van de PRV ontheffing van het college 
van gedeputeerde staten vereist. In art. 5.5 onder d dient het voorgaande tot uitdrukking te worden gebracht. 
Overigens geldt het voorgaande alleen voor kantoren groter dan 200 m2. 

Functie Cultuur en Ontspanning 
Binnen de bestemming B-2 wordt voor het gebied met de aanduiding "wro-zone-ontheffingsgebied 1" de 
mogelijkheid geboden voor de vestiging van bedrijven in de sfeer van de categorie cultuur en ontspanning, 
(art. 5.5 onder b) In de begripsbepalingen (art. 1 lid 42 ) wordt nader omschreven welke activiteiten hieron
der worden verstaan. Er is sprake van een breed scala van activiteiten waarvan het de vraag is of alle daar 
genoemde activiteiten functioneel en ruimtelijk wel zijn gewenst op het Businesspark. Wij vragen u om de in 
deze begripsbepaling genoemde mogelijkheden te heroverwegen in het licht van het provinciaal ruimtelijk 
beleid, realiteitsgehalte en geschiktheid voor vestiging op het Businesspark. Eventueel kan aansluiting wor
den gezocht bij de in het Masterplan genoemde publieksgerichte activiteiten. 

Horeca 
Binnen de bestemming "Gemengd" is ook de functie horeca mogelijk. Het betreft de vestiging van een bistro, 
restaurant en hotel inclusief appartementen met een bedrijfsoppervlak van minder dan 250 m2. Deze moge
lijkheid wordt eveneens geboden binnen de bestemming "B-2" in het gebied met de aanduiding "wro-zone-
ontheffingsgebied 1". Daarnaast worden in dit gebied dezelfde bedrijven mogelijk gemaakt met een bedrijfs
oppervlak groter dan 250 m2. Allereerst merken wij op dat de voorkeur uitgaat naar vestiging in de binnen
stad van dergelijke functies. Wij vragen u dan ook terughoudend om te gaan met de horecafunctie op het 
Businesspark. Wij geven u in overweging om de horecafunctie te beperken tot één van bovengenoemde 
gebieden in het Businesspark. In het Masterplan wordt bij de functionele zonering de functie horeca niet 
genoemd. Wel is daar sprake van een bedrijfskantine. Wellicht is dat uw bedoeling. Naar onze mening is 
voor een dergelijke voorziening geen zelfstandige horecafunctie nodig. 

r/sd name en 

r. C.J. Meijler, 
hoofd afdeling Ruimte. 

Behoort bij brief d.d. 25 januari 2011 met ons kenmerk: 10036263/NWR.10.037 
van de afdeling Milieuhygiëne 
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Waterschap Zeeuwse Eilanden 

afdeling 

cluster 

Gemeente Schouwen-Dufvëland 
ingekomen d.d. 

17 DEC 2010 

medew. 

ontv. bev 

o lis raad 
Postbus 5555 
4300 JA ZIERIKZEE 

uw brief 
uw kenmerk 

ons kenmerk 

bijlagen 

onderwerp 

22 november 2010 
R&M/JW/ 
2010012134-2010012051 / 
2010012485 

behandeld door 
doorkiesnummer 
e-mail 

drs. ing. J.M. Schipper 
088-2461266 
info@wze.nl 

voorontwerp bestemmingsplan 'Business Park Zierikzee' 

V! 

Middelburg, 15 december 2010 

Geachte heer/mevrouw, 

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Business Park Zierikzee (versie 19 november 2010) dat in 
het kader van het Bro-overleg aan het waterschap is voorgelegd, geeft mij aanleiding het 
volgende op te merken. 

Waterkering 
Het plangebied van het Business Park is gelegen binnen de invloedssfeer van de regionale 
waterkering (Weg naar de Val - N256). Ik attendeer u erop dat de waterkering (waterstaatswerk 
en beschermingszones) is gelegen binnen de plangrenzen van dit bestemmingsplan. Ik verzoek 
u de regionale waterkering in de verbeelding (plankaart) en in de regels tot uitdrukking te laten 
komen, conform de provinciale Ruimtelijke Verordening Zeeland. 

Deze brief dient te worden beschouwd als het water(schaps)advies. 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

namens het dagelijks bestuur 
van v?aïeïBcJf/aD Zeeuws 

JwSp^airiiA/erkum, 
"afioëling Beleid Waterbeheer 

Bezoekadressen: Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg of Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen Telefoon (088)2461000 
Postadres: Postbus 1000, 4330 ZWMiddelburg www.wze.nlinfo@wze.nl 

Waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen fuseren (bestuurlijk) per 1 januari 2011 tot het nieuwe waterschap Scheldestromen. 
Vanaf 11 tot en met 23 november vinden de schriftelijke verkiezingen plaats. Sinds januari 2010 werken de medewerkers al samen. 



College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente 
Schouwen-Duiveland QLO 
T.a.v. de heer M. van Gerwen 
Postbus 5555 -
4300 JA Zierikzee | W-jb 
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Onderwerp: Advies externe veiligheid voorontwerpbestemmingsplan 
Business Park Zierikzee 

VeiligheidsRegio 
Zeeland 

• Crisisbeheersing 

on Rampenbestrijding 

• Brandweerzorg 

• Geneeskundige Hulp bij 

Ongevallen en Rampen (GHOR) 

• Gezamenlijke Meldkamer 

7eeland (GMZ) 

Geachte heer Van Gerwen, 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening heeft u op 29 november jl. het voorontwerpbestemmingsplan 
Business Park Zierikzee aangeboden aan de Veiligheidsregio Zeeland. 
Het plan omvat de ontwikkeling van het Business Park. Het doel van deze 
ontwikkeling is tweeledig: 
• Het opwaarderen van de oostelijke entree van Zierikzee tot een 

volwaardig entree; 
• Het ontwikkelen van nieuw aanbod aan bedrijfsruimte dat kwantitatief 

en kwalitatief aanvullend is op het bestaande aanbod. 

Het voorontwerpbestemmingsplan is door ons beoordeeld op het aspect 
Externe Veiligheid. Uit onderzoek blijkt dat er geen Bevi-inrichtingen in de 
directe omgeving van invloed zijn op het plangebied. Wel zijn er twee 
transportroutes voor gevaarlijke stoffen aanwezig, de N59 en de N256, 
waarvan de invloedsgebieden over het plangebied reiken. 

In een vroeg stadium heeft over dit plan reeds overleg plaatsgevonden 
tussen de gemeente Schouwen-Duiveland, de gemeentelijke brandweer en 
de Veiligheidsregio Zeeland. Op basis hiervan zijn in het bestemmingsplan 
al bewuste veiligheidskeuzes gemaakt, zoals het uitsluiten van Bevi-
inrichtingen. Tevens is een studie verricht naar het groepsrisico dat wordt 
veroorzaakt door de transportroutes gevaarlijke stoffen. 

Aanvullend op eerdere gesprekken willen wij u nog nader adviseren ten 
aanzien van de volgende punten: 
1. Voorschrift 5.1.1. van de Regels behorende bij het bestemmingsplan 

stelt dat een benzineservicestation zonderIPG niet is toegestaan. In 
paragraaf 5.8 van de Toelichting op het bestemmingsplan geeft u 
echter aan dat binnen het plangebied Bevi-inrichtingen geheel worden 
uitgesloten. Een benzineservicestation met verkoop van LPG kan een 
Bevi-inrichting zijn. Wij adviseren u om voorschrift 5.1.1. aan te passen 

Datum: 
17 december 2010 

Inlichtingen: 
A.J. Willemse 
Tel.: 0113 - 276607 
Fax: 0113 - 276605 
E-mail: 
Aj.willemse@vrzeeland.nl 

Ons kenmerk: 
VRZ/RBW/AJ/2010/2239 

Uw kenmerk: 
R&M/JW 

Blad: 
1 van 2 

Aantal bijlagen: 

Adres: 
Postbus 8016 
4330 EA Middelburg 
Segeerssingel 10 
4337 LG Middelburg 

Internet: 
www.vrzeeland.nf 

Bank: 
BNG 28.50.27.956 
t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland 



en de verkoop van LPG uit te sluiten in plaats van toe te staan, zodat de regels in lijn zijn 
met de toelichting op het plan. 

2. Het adviesbureau Oranjewoud heeft als onderdeel van het bestemmingsplan een onderzoek 
uitgevoerd naar de externe veiligheid en de risico's die worden veroorzaakt door de 
transporten van gevaarlijke stoffen over de weg. 
Om de overlevingskans te vergroten bij het schuilen voor een toxische wolk is het nodig dat 
de ventilatie van gebouwen ook centraal afsluitbaar is. Oranjewoud adviseert om in het 
bestemmingsplan hiervoor een nadere eis op te nemen. In de bouwregels bij het 
bestemmingsplan blijkt deze nadere eis niet te zijn opgenomen. Wij adviseren u om dit 
alsnog te doen. 

3. In dezelfde studie stelt Oranjewoud dat het bestemmingsplan maatschappelijke functies 
toestaat. Het bureau geeft aan dat hier tevens regels voor gesteld kunnen worden in het 
plan, zodat er geen extra kwetsbare groepen (verminderd zelfredzamen) aanwezig kunnen 
zijn binnen het invloedsgebied. In de Regels bij het bestemmingsplan blijken geen nadere 
eisen te worden gesteld. Wij adviseren u om dit alsnog te doen. 

Uiteraard zullen de nieuwe ontwikkelingen op bouwplanniveau nog door de gemeentelijke 
brandweer beoordeeld moeten worden ten aanzien van andere veiligheidsaspecten, zoals 
brandveiligheid. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland, 
Namens dezen, 
Algemeen-Btfecteur Veiligheidsregio Zeeland, Loi^.A eur Veiligheidsregio Zeeland, 

i.a.a. Regionaal Commandant Brandweer Zeeland 
Commandant Brandweer Schouwen-Duiveland 
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uw kenmerk 

bijlagen 

ons kenmerk 

11-0005 pau/mbo 

onderwerp 

Voorontwerpbestemmingsplan 
Business Park Zierikzee 

datum 

14 januari 2011 

e-mail 

pieterpaul.ausems@kvk.nl 

Geacht College, 

Met belangstelling hebben wij het bestemmingsplan Business Park Zierikzee gelezen. Wij willen hierbij 
de volgende opmerkingen plaatsen. 

Het plangebied ligt aan een belangrijke invalsroute van Schouwen-Duiveland en is daarmee 
gezichtsbepalend voor de beleving van het eiland en het historische karakter van de stad Zierikzee in het 
bijzonder. Met u zijn wij van mening dat de kwaliteit van de uiterlijke verschijning van het bedrijventerrein 
en de inpassing daarvan in de omgeving van groot belang zijn. Het plan is dan ook gericht op het 
waarborgen van deze kwaliteit. De bebouwingsmogelijkheden van het plangebied zijn duidelijk 
beschreven en er worden hoge eisen gesteld aan de verschijningsvorm en inrichting het plangebied. 

Echter, voor het waarborgen van deze kwaliteit wordt ook erg gedetailleerd vastgelegd welke 
bedrijfsactiviteiten binnen de verschillende deellocaties van het plangebied toelaatbaar zijn. Dat geldt met 
name voor de regelingen voor het toelaten van perifere detailhandel in die deelgebieden. Voorkomen 
moet worden dat de regelgeving dermate rigide wordt dat het de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
toekomstige gebruikers onnodig beperkt en dat initiatieven, passend binnen het officiële en algemeen 
geaccepteerde PDV-beleid, niet tot uitvoering kunnen komen. Er moet voldoende ruimte zijn om flexibel 
op de marktvraag in te kunnen spelen. Daarmee wordt ook voorkomen dat de realisering van het 
Business Park een (te) lange termijn vergt. Juist vanwege de kwaliteitsbeleving voor de entree van 
Schouwen-Duiveland is het gewenst dat het project binnen een redelijke termijn wordt gerealiseerd. 

Voorts zijn in de Regels uitgebreide parkeernormen opgenomen bij de bestemmingen Bedrijf -1 en 
Bedrijf - 2. Naar onze mening kan deze regelgeving worden beperkt tot de verplichting dat 
parkeergelegenheid op eigen terrein wordt gecreëerd. Overigens bevreemdt het ons dat voor de 
bestemming Gemengd die parkeernormen niet zijn opgenomen. 

Ook het opnemen van een regeling voor reclame-uitingen in het bestemmingsplan vinden wij een 
vergaande vorm van regulering. 

Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland heeft kantoren in Breda, Middelburg en Temeuzen 

Informatie uit het handelsregister T 0900 123 4567 (€0,70 per minuut) ofwww.kvk.nl 



Tenslotte vinden wij het jammer dat niet wordt ingezet op een vorm van parkmanagement voor het 
beheer en behoud van de kwaliteit van het bedrijventerrein. Juist bij de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen kunnen daarover duidelijke en voor alle bedrijven bindende afspraken worden 
gemaakt. 

nen WIJ instemmen met het plan. 
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Onderzoek externe veiligheid 
Bestemmingsplan Business Park Zierikzee (gemeente 
Schouwen-Duiveland) 
 
projectnr. 233495 
revisie 2 
september 2010 

 
Auteur 
ing. Kim den Otter 

Opdrachtgever 
 
Gemeente Schouwen-Duiveland 
T.a.v. de heer Mark van Gerwen 
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definitief na overleg brandweer en 
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R. Steenbergen 
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1 Inleiding 

De gemeente Schouwen-Duiveland is bezig met het opstellen van het bestemmingsplan 
Business Park Zierikzee. Vanuit het externe veiligheidsbeleid dient de ontwikkeling 
getoetst te worden aan externe veiligheid. 
 
Oranjewoud is door de gemeente gevraagd een kwantitatieve risicoanalyse uit te voeren 
voor de N256. Het bestemmingsplan grenst aan deze weg waarover gevaarlijke stoffen 
worden vervoerd. Daarnaast wordt in dit rapport de ontwikkeling getoetst aan de 
beleidsvisie van de provincie Zeeland. Tenslotte kan de verantwoordingsplicht van het 
groepsrisico vereist zijn. 
 
Het bestemmingsplan Business Park Zierikzee zorgt voor een volwaardige entree van 
Zierikzee en ontwikkeld een nieuw aanbod aan bedrijfsruimten. De ligging van het 
plangebied is weergegeven in figuur 1.1. De N256 grenst aan het plangebied. 
 

 
Figuur 1.1: Ligging van het bestemmingsplan (zwarte stippellijn) en de N256 
 

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de N59 
Op een afstand van circa 380 meter van het plangebied ligt de N59 waarover vervoer van 
gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Deze weg is opgenomen in de gewijzigde circulaire Risiconor-
mering vervoer van gevaarlijke stoffen (15 december 2009). Vooruitlopend op het Basisnet 
geldt hiervoor een veiligheidszone van 0 meter en een risicoplafond van 1000 wagens 
brandbaar gas. Omdat de afstand van het plangebied tot de N59 groter is dan het invloedsge-
bied van brandbaar gas (325 meter) heeft een groepsrisicoberekening geen meerwaarde. 
Officieel kan op basis van het vervoer van toxische vloeistoffen (circa  33 transportbewegingen 
per jaar1) wel een verantwoording van het groepsrisico verplicht zijn. Dit scenario wordt dan 
ook beschouwd in hoofdstuk 7 (verantwoording van het groepsrisico). 

                                                                 
 
1. Afkomstig van  tellingen voor 'Risico-inventarisatie wegtransport gevaarlijke stoffen Zeeland' (AVIV, februari 
2006) 
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2 Externe veiligheid 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen 
met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of 
transportroutes. Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepas-
sing. Het huidige beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in de circulaire 
'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (cRvgs), die op termijn vervangen zal worden 
door het 'Besluit transportroutes externe veiligheid' (Btev). Binnen het beleidskader voor 
externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke 
verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt. 
 
Plaatsgebonden Risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden 
ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een 
fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het 
gebied worden weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden 
met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaar contour mogen geen nieuwe kwetsbare objecten 
geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaar contour niet 
als grenswaarde, maar als een richtwaarde. 
 
Groeprisico (GR) 
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers 
valt met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke 
ontwrichting bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een 
risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1%-letaliteitsgrens 
(tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de 
omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op 
de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) 
afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve.  

 
Figuur 2.1: Weergave plaatsgebondenrisicocontouren, invloedsgebied en groepsrisicografiek met  
oriëntatiewaarde voor transport 
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Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt sinds jaar en dag plaats via het spoor, over de weg 
en het water. Knelpunt hierbij is dat er geen plafond bestaat voor de omvang en samen-
stelling van dit vervoer. Theoretisch kan het vervoer ongelimiteerd toenemen, met dan 
eveneens ongelimiteerde gevolgen voor de ruimtelijke ordening. De overheid is voorne-
mens een zogeheten Basisnet vast te stellen met routes die worden aangewezen voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. Het beleid achter het landelijke Basisnet is dat een 
plafond vastgesteld wordt voor dit vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook worden randvoor-
waarden aan de ruimtelijke ordening gesteld.  
 
Verantwoordingsplicht 
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de Circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgeno-
men. Het bevoegd gezag geeft bij de verantwoording aan of het groepsrisico in de 
betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht.  
 
Met de verschijning van de 'Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico' in augustus 
2004, is er een aanzet gegeven hoe gemeenten met deze plicht om kunnen gaan. Met de 
verantwoordingsplicht wordt beoogd een situatie te creëren waarbij zoveel mogelijk de 
risico's zijn afgewogen en is geanticipeerd op de mogelijke gevolgen van een incident. 
 
De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient naast de rekenkundige hoogte van 
het groepsrisico, tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten. Deze 
aspecten kunnen globaal in de onderstaande categorieën worden onderverdeeld; 
• Ligging curven van het groepsrisico (GR) ten opzichte van de oriëntatiewaarde 
• Toename GR ten opzichte van de nulsituatie 
• De mogelijkheden van zelfredzaamheid van de bevolking 
• De mogelijkheden van de bestrijdbaarheid 
• Nut en noodzaak van de ontwikkeling 
• Het tijdsaspect 
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3 Beleidsvisie provincie Zeeland 'Risico's InZicht' 

3.1 Inleiding 

De provincie Zeeland heeft in oktober 2005 een beleidsvisie vastgesteld. Het doel van deze 
beleidsvisie is om ervoor te zorgen dat de uitvoering van het provinciale beleid voor wat 
betreft vergunningverlening en handhaving, verkeer- en vervoerbeleid, ruimtelijk beleid, 
rampenbestrijding en risicocommunicatie op het gebied van externe veiligheid wordt 
gestroomlijnd. Tevens dient de visie als toetsingskader voor vergunningverlening en 
ruimtelijke ordening.  

 
In dit hoofdstuk wordt getoetst of het ruimtelijk besluit niet in strijdt is met de provinciale 
beleidsvisie. De provincie is met de komst van de Wet ruimtelijke ordening echter geen 
officieel toetsend orgaan meer voor een bestemmingsplan. 

 

3.2 Plaatsgebonden risico 

Voor het plaatsgebonden risico gelden wettelijke grenswaarden, waarop de provincie in 
alle gevallen toetst. Voor nieuwe situaties mogen geen kwetsbare objecten binnen de PR 
10-6/ jaar contour komen te liggen. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een richtwaarde. 
Voor dit bestemmingsplan wordt aan de plaatsgebonden risiconorm voldaan (zie paragraaf 
5.1). 
 

3.3 Groepsrisico 

Voor het groepsrisico gelden oriënterende waarden. Niet in alle gevallen vereist de 
provincie een nader onderzoek naar het groepsrisico. De provincie vereist geen uitgebreide 
verantwoording van het groepsrisico als: 

a) de geplande (kwetsbare) objecten buiten het invloedsgebied liggen (dan is er 
geen groepsrisico), of 

b) het een enkel (kwetsbaar) object in een nagenoeg maagdelijke omgeving betreft 
(dan is het groepsrisico zeer laag), of 

c) het een enkel (kwetsbaar) object in een al zeer volle omgeving betreft, waardoor 
het effect op het groepsrisico marginaal is. 

De provincie hanteert de hierbij de volgende vuistregels: 
ad b) tot een factor 10 onder de oriënterende waarde vereist de provincie geen uitgebreid 
onderzoek naar het groepsrisico; 
ad c) tot een toename van het groepsrisico van 10% beschouwt de provincie de toename 
als marginaal. 
 
Pas als de risicosituatie niet voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden a, b of c 
vereist de provincie een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico, waarbij 
aandacht wordt besteedt aan de criteria zelfredzaamheid, beheersbaarheid en resteffec-
ten. De aanvullende nota behorend bij de beleidsvisie (Risico’s InZicht 
Nota van Toelichting 
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Beleidsvisie Externe Veiligheid, 17 maart 2009) geeft hier nadere toelichting op. Deze is 
ook geraadpleegd voor de toets. 
 
Voor het bestemmingsplan geldt dat voor de toekomstige situatie een groepsrisico is 
berekend met een normwaarde van 0,025 (N). De normwaarde is de maximale waarde van 
het groepsrisico ten opzichte van de oriëntatiewaarde. Een normwaarde van 1 is gelijk aan 
de oriëntatiewaarde. Hieruit blijkt dat het groepsrisico lager is dan een factor 10 onder de 
oriëntatiewaarde en dat vanuit het provinciale beleid geen uitgebreide verantwoording van 
het groepsrisico noodzakelijk is. 

 
Hierbij wordt echter opgemerkt dat de gemeente het bevoegd gezag is en dat zij een 
besluit dient te nemen over de verantwoording van het groepsrisico.  

 

3.4 Algemene uitgangspunten in het ruimtelijk veiligheidsbeleid  

In de beleidsvisie zijn de volgende algemene uitgangspunten voor het ruimtelijk 
veiligheidsbeleid weergegeven: 

• Brongerichte maatregelen verdienen de voorkeur boven omgevingsgerichte maat-
regelen. 

• Concentreer risicobronnen. 
• Kwetsbare objecten (zoals woningen) blijven buiten de 10-6 contour. 
• Als het in de planvorming mogelijk is, wordt de locatie van kwetsbare objecten zó 

gekozen, dat het groepsrisico zo klein mogelijk blijft. 
• Houd bij het bestemmen rekening met (beperkt) kwetsbare objecten en risicovol-

le activiteiten inaangrenzende gebieden (cq. plannen). 
• Leg risicocontouren ruimtelijk vast. 
• Neem in bestemmingsplannen een paragraaf over veiligheid op. De provincie 

stelt samen met de gemeenten een toetsingkader op voor de inhoud van deze pa-
ragraaf. Hierin kunnen de resultaten verwerkt worden van de Werkgroep Pro-actie 
en preventie Zeeland, die ten tijde van het totstandkomen van deze visie het in-
strument “veiligheidsparagraaf” ontwikkelt. 

 
Voor het bestemmingsplan dient rekening gehouden te worden met de bovenstaande 
uitgangspunten. Omdat het bestemmingsplan geen Bevi-inrichtingen toe laat gaat het 
vooral om het overwegen van bronmaatregelen aan de N256, kwetsbare objecten zo ver 
mogelijk van de risicobron af toestaan en een paragraaf veiligheid opnemen in het 
bestemmingsplan. Een deel van deze aspecten is besproken in de verantwoording over 
het groepsrisico. En een deel van de aspecten wordt door de gemeente opgenomen in het 
bestemmingsplan. 
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4 Uitgangspunten risicoberekeningen 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten betreffende de externe veiligheidsberekening 
ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen gegeven. Deze bestaan uit de bepaling 
van het onderzochte vervoerstraject, de kenmerken van het onderzochte traject, de 
inventarisatie van de vervoerscijfers, de reikwijdte van het onderzoeksgebied en de 
inventarisatie van de personendichtheden. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het RBMII-rekenpakket, versie 1.3.0 Build 247. Het 
RBM-programma is ontwikkeld voor de evaluatie van de externe veiligheid ten gevolge 
van het transport van gevaarlijke stoffen. Voor het model van zijn de meteorologische 
gegevens van Vlissingen gebruikt. 

 

4.1 Vervoer 

Ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt eerst ingegaan op de specifieke 
gegevens van het onderzochte vervoerstraject, vervolgens wordt ingegaan op de 
vervoerscijfers. 

4.1.1 Trajectgegevens  

De ligging van het onderzochte traject is zo gedefinieerd dat het plangebied in het midden 
van het traject ligt. De onderzochte trajectlengte bestaat uit de lengte van het plangebied, 
vermeerderd met 500 meter aan weerszijden van het plangebied. Dit resulteert in een 
gemodelleerd wegtraject van circa 1,5 kilometer. 
 
De uitgangspunten zijn de standaard RBMII-uitgangspunten behorend bij een weg buiten 
de bebouwde kom. In tabel 4.1 is een overzicht van alle uitgangspunten opgenomen. 
 
Tabel 4.1: Overzicht trajectgegevens 

Uitgangspunten 
Type wegtraject buiten de bebouwde kom 
Breedte 20 meter 

Frequentie (1/vtg.km) 3,6 x 10-7 

Transport vervoer verhouding dag/nacht 70/30 %  
Transport verhouding werkweek/weekend 100/0 % 

 

4.1.2 Vervoerscijfers 

De N256 wordt niet genoemd in de circulaire Risiconormering vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Hiervoor geldt nog de 'oude benadering' omdat hiervoor geen risicoplafond is 
weergegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat deze 'oude benadering' geen rekening houdt 
met een maximaal plafond. Als de weg zou zijn aangewezen in het Basisnet, dan zou het 
transport van brandbare gassen hoger liggen (omdat dat een risicoplafond zou zijn). De 
onderstaande vervoerscijfers zijn echter conform de wettelijke vastgestelde methodiek 
die geldt voor deze weg. 
 
En zijn diverse vervoerscijfers van de N256 beschikbaar:  

• tellingen Dienst Verkeer en Scheepsvaart (DVS) Rijkswaterstaat van 2003; 
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• Risico-inventarisatie wegtransport gevaarlijke stoffen Zeeland (2006); 
• tellingen DVS Rijkswaterstaat 2006. 

 
Voor de vervoerscijfers zijn in overleg met de gemeente de laatst vrijgegeven vervoerstel-
lingen van het DVS van Rijkswaterstaat van 2006 gehanteerd. Deze tellingen zijn echter 
niet beschikbaar voor het specifieke traject van de N256 ter hoogte van Zierikzee. De 
tellingen uit 2006 voor de N256 tussen Kats en Goes zijn dus het uitgangspunt voor dit 
onderzoek (deze komen grotendeels overeen met het onderzoek van AVIV van februari 
2006). 
 
Voor de berekening moet worden gekeken naar de toekomstige omvang van het vervoer 
van gevaarlijke stoffen in 2020. De vervoerscijfers moeten gecorrigeerd worden. Hiertoe 
heeft het ministerie van V&W de brief "Toekomstverkenning vervoer gevaarlijke stoffen 
over de weg 2007" opgesteld. Voor berekeningen van het externe veiligheidsrisico 
rondom de Nederlandse wegen wordt uitgegaan van het GE (Global Economy)-scenario. 
Dit scenario kent voor de verschillende stofcategorieën de volgende relevante groeiper-
centages: 
 
Tabel 4.2: Groeipercentage vervoer van gevaarlijke stoffen volgens het GE-scenario 

Stofcategorie Groeipercentagen tot 2020 
LF1:  15% 
LF2:  15% 
LT2: 45% 
GF3: 0% 

 
In de onderstaande tabel zijn de vervoerscijfers weergegeven waarbij de groeipercenta-
ges uit tabel 4.2 zijn gebruikt. 
 
Tabel 4.3: Vervoersgegevens gevaarlijke stoffen voor het aantal wagens per jaar met groei tot 2020 
Stofcategorie N256 Kats-Goes 

Tellingen DVS locatie;Ze55 
Geprognosticeerd met tabel 4.2 

Brandbare Vloeistof  (LF1) 1264 1454 
Licht Ontvlambare Vloeistof (LF2) 2020 2323 
Toxische vloeistof (LT2) 33 48 
Brandbaar gas (GF3) 296 296 

 

4.2 Bevolking 

4.2.1 Huidige situatie 

Voor de berekening van het groepsrisico is inzicht nodig in de personendichtheden 
binnen het invloedsgebied van de vervoersas. Het invloedsgebied van de N256 wordt 
bepaald door brandbaar gas met een afstand van 325 meter. 
 
Binnen het invloedsgebied heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de 
personendichtheden op maximale bestemmingsplancapaciteit. 
 
Voor de inventarisatie van personendichtheden zijn de volgende aannames gedaan 
(gebaseerd op de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico en de PGS 1 
deel 6): 
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• Per woning of appartement is uitgegaan van een gemiddelde van 2,4 perso-
nen (met een aanwezigheidspercentage van 100% gedurende de nacht en 
50% gedurende de dag). 

• Voor de agrarische gebieden en het buitengebied is een aanname gehanteerd 
van 1 persoon/hectare met een aanwezigheid van 100% gedurende de dag en 
nacht. 

• Voor kantoren is uitgegaan van 1 persoon/ 30 m2 overdag en voor industrie 1 
persoon/100 m2 overdag en 21%hiervan gedurende de avonduren. 

• Voor de camping zijn de aannames gehanteerd uit de PGS 1 deel 6; 
o 180 personen/ha gedurende de zomerperiode (40% van het jaar); 91 

dagen per jaar, 
o 225 personen/ha gedurende de topdagen; in vakantieperiodes en 

weekenden; 55 dagen per jaar 
Omdat in RBMII niet meerdere evenementen functies kunnen worden gemo-
delleerd is voor de camping uitgegaan een combinatie van de zomerperiode 
en topdagen. Dit resulteert in 146 dagen per jaar met een aanwezigheid van 
203 personen per hectare.  
 

De aanwezigheid van personen in het weekend is niet gemodelleerd omdat het 
uitgangspunt van RBMII is dat vervoer van gevaarlijke stoffen niet in weekend 
plaatsvindt. 
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4.2.2 Toekomstige situatie 

In figuur 4.1 is de ligging van de toekomstige bevolkingsvlakken weergegeven met als 
ondergrond de bestemmingsplankaart (zie bijlage 2). 
 

 
Figuur 4.1: Overzicht bebouwingsvlakken toekomstige situatie  
 
Voor de bevolkingsvlakken zijn de volgende aannames gedaan op basis van maximale 
bestemmingsplancapaciteit: 
 
Tabel 4.4: Aannames bevolking toekomstige situatie 

Vlak Bestemming Onderbouwing 
Bedrijven dagdienst  Gemengd Binnen de bestemming zijn hotels en kantoren e.d. toege-

staan. Voor de berekening is uitgegaan van de functie 
kantoren (1 persoon/30 m2) met drie verdiepingslagen 
vanwege de maximale bebouwingshoogte van 10 meter. 

Kantoren Gemengd Binnen de bestemming zijn hotels en kantoren e.d. toege-
staan. Voor de berekening is uitgegaan van de functie 
kantoren met drie verdiepingslagen vanwege de maximale 
bebouwingshoogte van 10 meter. Daarnaast is met de 
bevolkingsvlakken rekening gehouden met het maximale 
bebouwingpercentage van 45% en een wijzigingsbevoegd-
heid. 
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Industrie Bedrijven 1 
en 2 

Binnen de bestemmingen is vooral industrie toegestaan. Voor 
de berekening is uitgegaan van deze functie (1 persoon/100 
m2) met 2 bouwlagen. Daarnaast is rekening met de 
bevolkingsvlakken rekening gehouden met het maximale 
bebouwingspercentage (75% en 100%). 

 
In bijlage 1 zijn de verschillende ingevoerde bevolkingsvlakken opgenomen.  
 

4.3 Varianten 

In de onderliggende QRA zijn de volgende varianten doorberekend waarmee een goed 
beeld verkregen wordt van de invloed van het bestemmingsplan op het groeprisico 
vanwege de N256. De volgende varianten zijn berekend: 
 
1) Huidige situatie, 
2) Toekomstige situatie inclusief ontwikkeling Business Park Zierikzee.  
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5 Resultaten  

In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van de berekeningen die zijn uitgevoerd met het 
programma RBM II. Op basis van deze uitkomsten worden hier de conclusies getrokken.  

5.1 Plaatsgebonden risico 

In de onderstaande figuur 5.1 is het berekende plaatsgebonden risico weergegeven.  
 

 
Figuur 5.1: Plaatsgebonden risicocontouren (PR 10-7; blauw en PR 10-8; groen) 

 
Uit de bovenstaande figuur blijkt dat er geen PR 10-6 per jaar contour aanwezig is voor de 
N256. De PR 10-7 en PR 10-8 per jaar contour hebben geen wettelijke status. 
Voor de ontwikkeling wordt voldaan aan de plaatsgebonden risiconorm.  
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5.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico is voor de huidige en toekomstige situatie berekend voor de kilometer 
langs het plangebied. Deze kilometer is tevens de kilometer met het hoogste groepsrisico 
voor het traject (zie figuur 5.2). Het punt met het hoogste groepsrisico ligt nabij de 
camping. 
 

 
Figuur 5.2: Kilometer berekende groepsrisico (blauwe bollen) en hoogste groepsrisico (gele bol) 
 

Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen 
het aantal slachtoffers (N): de fN-curve.  
 
 In de onderstaande figuur 5.3 zijn de resultaten van het groepsrisico weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.3: Berekende groepsrisico voor de huidige (zwarte lijn) en toekomstige situatie (oranje lijn) 
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Het berekende groepsrisico ligt voor de huidige situatie onder de oriëntatiewaarde. Door 
de ontwikkeling neemt het groepsrisico toe maar overschrijdt de oriëntatiewaarde niet. 
 

5.3 Basisnet 

Het beleid van het Basisnet is nog niet definitief. In  de conceptstukken van het nieuwe 
beleid is de N256 niet dusdanig aangewezen dat deze onder het beleid van het Basisnet 
valt. 
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6  Conclusie risico-onderzoek 

 
Inleiding 
De gemeente Schouwen-Duiveland is bezig met het opstellen van het bestemmingsplan 
Business Park Zierikzee. Vanuit het externe veiligheidsbeleid dient de ontwikkeling 
getoetst te worden aan externe veiligheid. Oranjewoud is door de gemeente gevraagd een 
kwantitatieve risicoanalyse uit te voeren voor de N256. Het bestemmingsplan grenst aan 
deze weg waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Daarnaast wordt in dit rapport de 
ontwikkeling getoetst aan de beleidsvisie van de provincie Zeeland. Tenslotte kan de 
verantwoordingsplicht van het groepsrisico vereist zijn. 
 
Kwantitatieve risicoanalyse N256 
Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  
 
De ontwikkeling voldoet voor de N256 aan de plaatsgebonden risiconorm. Vanuit het 
plaatsgebonden risico gelden geen beperkingen voor de ontwikkeling. 
 
Op basis van de berekeningen blijkt dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde ligt 
en door de ontwikkeling toeneemt. Dit heeft als gevolg dat de verantwoording van het 
groepsrisico nodig is. 
 
Toets aan de beleidsvisie provincie Zeeland 
Voor het bestemmingsplan dient rekening gehouden te worden met de provinciale 
beleidsvisie. De visie geeft enkele uitgangspunten waar met de planvorming rekening 
gehouden kan worden (zie paragraaf 3.4). Vanuit de provinciale beleidsvisie is geen 
uitgebreide verantwoording nodig. De verantwoording is echter een besluit van de 
gemeente Schouwen-Duiveland. Door het groepsrisico verder te beschouwen en de 
uitgangspunten mee te nemen in de verantwoording wordt voldaan aan het provinciale 
beleid. 
 
Verantwoordingsplicht 
In de cRvgs is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. 
Vanuit de circulaire dient aandacht aan de verantwoording gegeven worden wanneer 
het groepsrisico boven de oriëntatiewaarde ligt of wanneer het groepsrisico toeneemt. 
Omdat het groepsrisico door ontwikkeling toeneemt geldt officieel de verantwoor-
dingsplicht. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft besloten aan te sluiten op 
provinciaal beleid door geen uitgebreide verantwoording te nemen.  
 
Advies Bevi-inrichtingen 
Wij adviseren de gemeente Schouwen-Duiveland in de bestemmingsplanregels specifiek 
te benoemen dat Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan. Milieucategorieën hebben 
namelijk geen directe binding met de externe veiligheidswetgeving. 
 
In het volgende hoofdstuk worden de elementen van de verantwoording doorlopen. 
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7 De elementen van de verantwoording 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de elementen van de verantwoording aangedragen. De elementen 
komen één voor één aan bod. 
 
Overleg 
Op 7 september 2010 heeft de gemeente (Projectmanager Ronald van Vooren en 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Mark van Gerwen) overleg gehad met de 
Veiligheidsregio (Dorina Willemse van de Regionale Brandweer) en 
de gemeentelijke/lokale brandweer (Leo de Jonge) inzake het plan Business Park 
Zierikzee en de verantwoording van het groepsrisico. De gemeente Zierikzee heeft na het 
overleg van de Veiligheidsregio het advies ontvangen. 
 
Risicobronnen en scenario's 
De verantwoording over het groepsrisico vindt plaats vanwege het transport van 
gevaarlijke stoffen over de N256 en de N59.  
 
Als gevolg van dit vervoer van gevaarlijke stoffen is het plangebied gelegen binnen het 
invloedsgebied van brandbaar gas en toxisch gas. In het plangebied kunnen als gevolg 
van een calamiteit dan de volgende effecten optreden: 
• effecten ten gevolge van een BLEVE (door een ongeval met brandbare gassen);  
• effecten ten gevolge van een toxisch gas. 
In het onderstaande kader is het verloop van deze scenario's geschetst.  

BLEVE scenario 
Het maatgevende effect bij een ongeval met een tank gevuld met brandbaar gas is een 
zogenaamde BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion). Onderscheid wordt 
gemaakt in het optreden van een zogenaamde 'warme' BLEVE en 'koude' BLEVE.   
Een 'warme' BLEVE is een ongevalscenario dat ontstaat door het domino-effect waarbij ten 
gevolge van een (plas)brand bij een tank met brandbaar of toxisch gas, de druk in een 
tank zo hoog oploopt dat deze bezwijkt. Bij een calamiteit met enkel brandbare gassen is 
sprake van een zogenaamde 'koude' BLEVE. Dit houdt in dat een tot vloeistof verdicht gas 
bij instantaan falen onder druk expandeert tot een dampwolk. Indien sprake is van een 
zogenaamde 'koude' BLEVE, dan vindt een ontsteking van de dampwolk plaats. Er 
ontstaat dan een vuurbal. De BLEVE geeft zowel een drukgolf als een intense warmtestra-
ling en treedt meteen op bij een calamiteit met een tank gevuld met brandbare gassen.  
 
Toxisch scenario 
Bij (zeer) toxische vloeistoffen is het scenario dat ten gevolge van een ongeval de 
tankwagen lek raakt en een vloeistofplas vormt. Vervolgens verdampen deze toxische 
vloeistoffen waardoor een gaswolk ontstaat (met dezelfde gevolgen als een gaswolk van 
toxisch gas). Bij een ongeval met een toxische gas ontstaat direct een toxische gaswolk.  
Bij een percentage aanwezige personen zal letaal letsel optreden door blootstelling aan 
de gaswolk. Bij de toxische scenario's zit er enige tijd tussen het ontstaan van het 
ongeval en het optreden van letsel bij aanwezigen. Daarbij is ook de duur van de 
blootstelling van invloed op de ernst van het letsel. De omvang, verplaatsingsrichting en 
verstrooiing van de gaswolk is mede afhankelijk van de weersgesteldheid op dat moment. 
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7.2 De aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied  

Binnen het invloedsgebied van de twee provinciale wegen liggen diverse functies. De 
ruimtelijke situatie nabij de wegen bestaat vooral uit agrarisch gebied. Verder ligt de 
woonkern van Zierikzee binnen het invloedsgebied van toxische vloeistoffen. 
 
Door de ontwikkeling verandert een deel agrarisch gebied langs de N256 in bedrijventer-
rein. Voor de specificaties over de bevolkingsgegevens wordt verwezen naar hoofdstuk 4 
van dit rapport. 
 

7.3 De omvang van het groepsrisico 

Het groepsrisico van de N59 is niet berekend omdat de afstand van de ontwikkeling tot de 
weg te groot is om het verschil rekenkundig inzichtelijk te maken. Ter hoogte van het 
plangebied wordt de N59 omringd door agrarisch gebied waardoor het groepsrisico in de 
huidige situatie (en dus ook de toekomstige situatie) laag zal zijn. 
 
Het groepsrisico van de N256 is berekend voor de huidige en de toekomstige situatie. 
Hierdoor kan de impact van de ontwikkeling op het groepsrisico inzichtelijk worden 
gemaakt. Uit de berekening blijkt dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde ligt en 
door de ontwikkeling toeneemt. 
 

7.4 De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het 
groepsrisico bij de betrokken transportroute 

Bronmaatregelen kunnen niet getroffen worden in de ruimtelijke procedure. Wel kan een 
andere procedure worden gestart om bronmaatregelen te treffen.  
 
Een effectieve bronmaatregel aan de provinciale wegen is het verminderen van het 
vervoer van gevaarlijke stoffen (door routering). Deze bronmaatregel wordt  
niet getroffen omdat de provinciale wegen de voorkeur hebben voor het transport van 
gevaarlijke stoffen. Overige bronmaatregelen wegen niet op tegen het relatief lage risico. 
 

7.5 De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het 
groepsrisico in het ruimtelijke besluit 

In het plangebied bestaan een aantal mogelijkheden om door een goede ruimtelijke 
ordening de nadelige gevolgen voor de hoogte van het groepsrisico zoveel mogelijk te 
voorkomen en te beperken. Het betreft hier uitsluitend maatregelen welke ruimtelijk 
relevant zijn, dat wil zeggen maatregelen die via het ruimtelijk besluit genomen kunnen 
worden.  
 
Deze mogelijkheden bestaan uit: 
• Het meer scheiden van risicobron en ontvangers. 
• Beperken van de omvang van de ontwikkeling (en daarmee het aantal potentiële 

slachtoffers). 
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• Het (gedeeltelijk) wijzigingen van de functie van het gebied. 
 
Meer scheiden van risicobronnen en ontvangers 
Door het creëren van afstand tussen de risicobronnen en de ontvangers neemt het 
groepsrisico effectief af. De afstand tussen de N59 en de ontwikkeling is al dusdanig 
groot dat deze maatregel geen effect heeft op het groepsrisico. Vanuit de N256 geldt dat 
een afstand van circa 40 meter wordt aangehouden tot de weg (door het bestemmen van 
een groenstrook). Hiermee ligt de ontwikkeling buiten het invloedsgebied van brandbare 
vloeistoffen. Daarnaast liggen de bestemmingen gemengd gebied en kantoren (waar de 
meeste personen aanwezig kunnen zijn) al zo ver mogelijk van de N256 af. 
 
Beperken van de omvang van de ontwikkeling 
Het beperken van de ontwikkeling heeft als direct gevolg dat minder aanwezigen kunnen 
worden blootgesteld aan een mogelijk ongeval. Het bestemmingsplan laat dicht bij de 
N256 geen grote hoeveelheden personen toe. Het betreft vooral de functie industrie 
waarbij gemiddeld 1 persoon per 100 m2 aanwezig is.  
 
Het (gedeeltelijk) wijzigingen van de functie van het gebied 
Binnen de bestemmingen industrie en kantoren zullen geen verminderd zelfredzame 
personen aanwezig zijn. Binnen het gemengd gebied zijn wel maatschappelijke functies 
toegestaan. Deze bestemming ligt echter op een grote afstand van de N256. 
 
Overige ruimtelijke maatregelen die getroffen worden: 
• Met de parkeerplaatsen, ingangen e.d. rekening houden met de ligging van de 

risicobronnen. 
• Eventueel binnen de bestemming gemengd gebied maatschappelijke functies 

uitsluiten (waar verminderd zelfredzame personen aanwezig zijn). 
• Voldoende vluchtroutes en bereikbaarheidswegen opnemen in het bestemmingsplan 

(zie ook paragraaf 7.5 en 7.6). 
 

7.6 De mogelijkheden tot voorbereiding op en bestrijding en beperking van de 
omvang van een ramp of zwaar ongeval 

De bestrijdbaarheid dient op twee aspecten te worden beoordeeld: 
1. Is het rampscenario te bestrijden? 
2. Is de omgeving voldoende ingericht om bestrijding te faciliteren? 

 
De bestrijdingsmogelijkheden gaan uit van de scenario's, zoals onder paragraaf 7.1 
beschreven zijn.  
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1. Is het rampscenario te bestrijden? 
 
BLEVE scenario 
Belangrijk voor een ongeval met brandbare gassen (in combinatie met brandbare 
vloeistoffen) is dat de brandweer zo snel mogelijk ter plaatse van de calamiteit is, zodat 
de gevolgen van de 'warme' BLEVE bestreden kunnen worden. Tussen de calamiteit en de 
expansie zit, afhankelijk van de staat van de tank, een tijdsbestek van ongeveer 8 tot 20 
minuten, waarbinnen de brandweer de tijd heeft om de tank te koelen en de druk 
weggenomen kan worden. De brandweer heeft hier voor langere periode voldoende 
bluswatercapaciteit voor nodig (primaire, secundaire en eventueel tertiaire bluswater-
voorziening). De directe effecten van een 'koude' Bleve zijn niet te bestrijden, omdat bij 
een calamiteit met enkel brandbare gassen de wagon meteen expandeert, maar secundai-
re branden dienen wel betreden te worden.  
 
Toxisch scenario 
Bij een ongeval met toxische gassen en vloeistoffen kan de brandweer, afhankelijk van de 
stofintensiteit en het groeiscenario, optreden door de gaswolk neer te slaan of te 
verdunnen/op te nemen met water.  
 
2. Is de omgeving van het rampgebied voldoende ingericht om bestrijding te faciliteren? 
 
Het plangebied beschikt over voldoende bluswater en opstellocaties voor de hulpdien-
sten. Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om waterpartijen ten dienste van 
het openbaar nut toe te staan. Een mogelijke locatie is de noordzijde van het plangebied 
nabij de kruising met de N256. De bereikbaarheid van het plangebied is goed.  
 
Specifieke informatie over de bereikbaarheid e.d. is opgenomen in het brandweeradvies. 
De gemeente Zierikzee zal dit betrekken bij haar besluit. Voor het ruimtelijk besluit wordt 
rekening gehouden met het beleid van de gemeentelijke brandweer (Toetsingskade 
Bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid Brandweer Zeeland 8 december 2009) en 
milieu en bouwvergunningprocedures worden afgestemd met de brandweer. 
 

7.7 De mogelijkheden van personen die zich in het invloedsgebied van de 
risicobron bevinden om zichzelf in veiligheid te brengen 

 
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. Het zelfredzame vermogen van 
personen is een belangrijke voorwaarde om grote calamiteiten bij een incident te 
voorkomen. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en 
ontvluchting. De mogelijkheden van zelfredzaamheid zijn afhankelijk van het maatgeven-
de rampscenario.  
 
1. Wat zijn de mogelijkheden van zelfredzaamheid en ontvluchting om slachtoffers te 
voorkomen? 
 
Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij een BLEVE 
Bij een 'warme' BLEVE zit, afhankelijk van de staat van de wagon, tussen de calamiteit en 
de expansie een tijdsbestek van ongeveer 8 tot 20 minuten, waarbinnen vluchten  de 
enige optie is. Door een tijdige waarschuwing kunnen deze mensen proberen zo snel 
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mogelijk afstand tot de risicobron te nemen. Op een afstand van tenminste 300 meter zijn 
de effecten van een BLEVE verminderd tot 1% letaal. Tijdige alarmering (indien mogelijk) 
is dus van cruciaal belang.  
 
In het geval van een 'koude' BLEVE is er geen tijd om te vluchten en zullen alle personen in 
het plangebied binnen de 150 meter slachtoffer worden. Buiten de 150 meter is, in het 
geval van een BLEVE, schuilen in een gebouw of woning in beginsel de beste manier om 
de calamiteit te overleven. Daarvoor is het zaak een veilige plek binnen een gebouw op te 
zoeken buiten het bereik van rondvliegend glas (zoals een toilet of badkamer). Na afloop 
van de BLEVE dient het gebied ontvlucht te worden om effecten door de secundaire 
branden te vermijden.  
 
Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij een toxisch scenario 
Bij een calamiteit waarbij toxische gassen vrijkomen is zo snel mogelijk schuilen in een 
gebouw het voorkeurscenario. Mensen op grotere afstand van de risicobron kunnen bij 
een tijdige waarschuwing het gebied op tijd ontvluchten. Bij een calamiteit met toxische 
gassen zit er enige tijd tussen het ontstaan van het ongeval en het optreden van letsel bij 
aanwezigen. Daarbij is ook de duur van de blootstelling van invloed op de ernst van het 
letsel. Snel reageren, naar binnen vluchten en ramen en deuren sluiten is bij dit scenario 
dus van belang.  
 
2. Is het gebied voldoende ingericht om de zelfredzaamheid te kunnen faciliteren? 
Behalve de vraag of zelfredding mogelijk is, zijn de fysieke eigenschappen van gebouwen 
en omgeving van invloed op de vraag of die zelfredding optimaal kan plaatsvinden. Vanuit 
de onder punt 1 geschetste mogelijkheden is het dus van belang dat het plangebied: 
A. goed te ontvluchten is  
B. goede schuilmogelijkheden biedt  
 
Vluchtmogelijkheden 
De bestemmingsplankaart (zie bijlage 2) toont diverse mogelijkheden voor vluchten. De 
bebouwingsvlakken liggen namelijk ver uit elkaar door verkeersdoeleinden en groenvoor-
zieningen. Daarnaast liggen in de nabijheid van het plangebied geen obstakels zoals 
watergangen. De omgeving bestaat voornamelijk uit 'open gebied'. Er zijn voldoende 
vluchtmogelijkheden (ook van de risicobron af). 
 

Schuilmogelijkheden 
De bedrijfsgebouwen zullen voldoende schuilmogelijkheden bieden. Om de overlevings-
kans te vergroten bij het schuilen voor een toxische gaswolk is het echter nodig dat de 
ventilatie van de gebouwen ook centraal afsluitbaar is. Hiervoor kan in het bestemmings-
plan een nadere eis worden opgenomen. Het Waarschuwings-en alarmeringssysteem is 
dekkend voor het plangebied. 
 
De kwetsbaarheid van de doelgroep 
De aanwezigen in de functie kantoor en industrie zijn naar verwachting gemiddeld 
zelfredzaam. Binnen de huidige concepten van bestemmingsplan zijn binnen het 
gemengd gebied wel maatschappelijke functies toegestaan. Binnen het  bestemmings-
plan kunnen regels opgesteld worden daardoor geen extra kwetsbare groepen personen 
aanwezig zijn. 
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7.8 De mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van het 
groepsrisico in de nabije toekomst 

 
Basisnet  weg 
Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is het beleid van het Basisnet, als 
onderdeel van het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) volop in ontwikkeling.  
  
Met de invoering van het Btev wordt een nieuw toetsingselement toegevoegd: het 
plasbrandaandachtsgebied (PAG). Dit betreft een strook van 30 meter, gemeten vanaf de 
buitenzijde van het buitenste tracé. Het plasbrandaandachtsgebied wordt geen zone 
waarbinnen verboden gaan geleden zoals bij het plaatsgebonden risico. Binnen dit 
gebied moet onderzocht worden hoe schade en letsel ten gevolge van de warmte van een 
plasbrand beheerst kan worden. Volgens de huidige concepten van het Basisnet geldt 
alleen een plasbrandaandachtsgebied voor enkele rijkswegen. Dit heeft dus geen 
gevolgen voor de provinciale wegen. 
 
De volledige invulling van de verantwoordingsplicht geldt alleen voor ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen een strook van 200 meter aan weerszijden van de transportas. 
Indien aangetoond kan worden dat het groepsrisico niet hoger is dan 0,1 maal de 
oriëntatiewaarde, de oriëntatiewaarde niet overschrijdt, of niet met meer dan tien procent 
toeneemt , kan af worden gezien van verder invulling van de verantwoordingsplicht.  Bij 
dit beleid wordt deels aangesloten doordat de verantwoording van het groepsrisico 
beknopt is doorlopen. 
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Bijlage 1: Ingevoerde bevolking RBMII 

Inventarisatie van de personendichtheden 
De bevolking in de omgeving van het bouwplan is geïnventariseerd aan de hand van de 
werkelijke situatie. De figuren tonen de bebouwingsvlakken en de bijbehorende tabellen 
de invoergegevens. 
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Ingevoerde woonbebouwing 
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Ingevoerde bebouwing kantoren 
 

Ingevoerde bebouwing bedrijven 
 

 
Ingevoerde bebouwing evenementen week 
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Bijlage 2: Gehanteerde bestemmingsplankaart 
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Inleiding 1
1.1 Aanleiding

Voor een gezonde ontwikkeling van de Zeeuwse economie is voldoende ruimte voor economische 
functies een belangrijke voorwaarde. De provincie Zeeland hecht in dat kader belang aan een gezonde 
Zeeuwse bedrijventerreinenmarkt. Dit komt enerzijds neer op het bieden van voldoende ruimte voor 
bedrijven. Anderzijds dient het aanbod aan terreinen niet te ruim te zijn, omdat op deze wijze de drijfveer 
voor herstructurering en (daarmee) de prikkel voor zorgvuldig gebruik van de ruimte ontbreekt. Verder 
dient deze ruimte voor bedrijvigheid in kwalitatief opzicht in orde te zijn.

Om de Zeeuwse bedrijventerreinenmarkt in kwantitatief en kwalitatief opzicht te optimaliseren, heeft de 
provincie Zeeland in het Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan en het Omgevingsplan Zeeland het 
instrument ‘bedrijventerreinenprogramma’s’ geïntroduceerd. De bedoeling is dat iedere Zeeuwse regio een 
bedrijventerreinenprogramma opstelt. 

Voor u ligt het 2e bedrijventerreinenprogramma van de gemeente Schouwen-Duiveland. In 200 is het 1e 
bedrijventerreinenprogramma vastgesteld, maar wegens voortschrijdende ontwikkelingen is actualisatie 
van het programma gewenst. In dit programma vindt de vertaling plaats van de planningsopgave voor 
bedrijventerreinen voor Schouwen-Duiveland uit het Omgevingsplan. Vraag en aanbod van terreinen zijn 
zowel kwantitatief als kwalitatief aan elkaar gekoppeld, zowel voor de periode tot en met 2012 als voor de 
periode daarna.

Dit bedrijventerreinenprogramma bouwt voort op de onderstaande specifi eke passage in het 
Omgevingsplan Zeeland:
“De provincie en de gemeente zullen samen een regionaal bedrijventerreinenprogramma opstellen. Naast 
de doelstellingen en uitgangspunten van het provinciale beleid voor bedrijventerreinen, zal voor Schouwen-
Duiveland speci� ek aandacht worden besteed aan het bieden van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden 
in de regio, mede in relatie tot de herstructureringsopgave. De ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe 
bedrijvigheid zullen worden geconcentreerd in Zierikzee. Bijzondere aandacht gaat daarbij in het 
bedrijventerreinenprogramma uit naar realisatie van het Businesspark Zierikzee. Tevens wordt in het verlengde 
hiervan bepaald wat de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijventerrein Bruinisse kunnen zijn. Door de 
huidige aard, omvang en weg- en waterverbindingen heeft dit terrein mogelijk ontwikkelingspotenties die de 
kenschets “kleinschalig bedrijventerrein” overstijgen. Het terrein zou dan ook complementair kunnen zijn aan de 
bedrijventerreinen in Zierikzee.”

1.2 Voorraadbeheer als leidend thema

Op dit moment is de planvorming voor een aantal nieuwe initiatieven voor bedrijventerreinen in een 
afrondende fase. De keuze voor de locatie van deze terreinen is gebaseerd op drie strategische keuzen. 
Ten eerste: in navolging van het Omgevingsplan Zeeland wordt nieuwe ontwikkeling van grootschalige 
bedrijventerreinen gefaciliteerd in de nabijheid van steden en dragende kernen; voor Schouwen-
Duiveland worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid geconcentreerd in Zierikzee 
en in Bruinisse. Ten tweede: de bestaande kleinschalige bedrijventerreinen zijn bedoeld voor bedrijvigheid 
die qua aard en schaal aansluiten bij het dorp of de omgeving waar het toe hoort; op deze terreinen wordt 
in voorkomende gevallen ruimte geboden voor uitbreiding van bestaande bedrijven en verplaatsingen uit 
de dorpskern. Ten derde: de nadruk wordt gelegd op een kwalitatieve diff erentiatie van bedrijvenlocaties. 





Ten behoeve van de kwalitatieve diff erentiatie is een overzicht gemaakt van alle bestaande locaties 
die thans een rol spelen in de opvang van bedrijvigheid. Op een relatief groot aantal locaties bestaan 
concrete plannen voor een gedeeltelijke of gehele transformatie of voor een meer of minder ingrijpende 
herstructurering. IJkpunt van de gemeente is dat de ontwikkeling van de totale voorraad in de pas loopt 
met de behoefte van bedrijven. Met behulp van transformatie- en herstructureringsprocessen wordt 
enerzijds een duurzaam ruimtegebruik bewerkstelligd en anderzijds schept het kansen om de kwalitatieve 
diff erentiatie van bedrijvenlocaties verder vorm te geven.

Het bovenbeschreven leidend thema sluit nauw aan bij de gedachte van de SER-ladder. Bij de SER-ladder 
gaat het erom dat de verschillende ruimtelijke mogelijkheden zorgvuldig worden afgewogen en zo 
optimaal mogelijk worden benut. In de redenering die de SER-ladder volgt, wordt (1) aandacht besteed 
aan een optimaal gebruik van de beschikbare (of door herstructurering beschikbaar te maken) ruimte, 
(2) aan de mogelijkheden om door meervoudig ruimtegebruik de ruimteproductiviteit te verhogen, en 
(3) aan uitbreiding van het ruimtegebruik. De bestaande voorraad aan bedrijvenlocaties wordt onder 
de loep genomen, waarbij goed functionerende en duurzaam ingepaste locaties worden behouden en 
versterkt (1) en slecht functionerende en ongelukkig gesitueerde locaties worden afgestoten ten behoeve 
van andere functies met betere ruimteproductiviteiten (2). Pas na deze analyse worden nieuwe terreinen 
toegevoegd (3), waarbij als extra argument voor een deel van de toevoeging (Business Park Zierikzee) de 
kwalitatieve aanvulling op de voorraad opgeld doet.

1.3 Opbouw rapportage

De onderhavige rapportage begint in hoofdstuk 2 met een analyse van de bestaande voorraad, zowel 
kwantitatief als kwalitatief en geeft een doorkijk naar plannen in de pijplijn, zowel in termen van 
transformatie als in termen van nieuwe ontwikkeling. In hoofdstuk 3 ligt het accent op de vraagzijde (welke 
marktontwikkelingen worden verwacht) en wordt de door de provincie vastgestelde behoefteraming 
geconfronteerd met de ontwikkelingen in de voorraad. Hoofdstuk 4 zet vervolgens uiteen op welke wijze 
invulling wordt gegeven aan het voorraadbeheer enerzijds en aan het stimuleren van een duurzame 
economische ontwikkeling anderzijds. 
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Voorraad bedrijventerrein 2
2.1 De bestaande voorraad, een overzicht

In het bedrijventerreineninformatiesysteem dat door de provincie wordt gehanteerd bij het berekenen van 
vraag-aanbodconfrontaties is een aantal locaties opgenomen dat niet tot de bedrijventerreinenvoorraad 
gerekend mag worden. Voorbeelden zijn terreinen van agrarisch gerelateerde bedrijven of van de 
waterzuivering. Tegelijkertijd is een aantal locaties dat wel tot de bedrijventerreinenvoorraad gerekend 
mag worden, niet opgenomen. Daarbij is als criterium gehanteerd dat terreinen een minimale omvang 
van 1 hectare moeten hebben, vooral vanuit de overweging dat deze omvang ook gebruikt wordt in de 
afweging of bedrijven zouden moeten verplaatsen naar een grootschalig bedrijventerrein. 

De gemiddelde netto-oppervlakte van een bedrijventerrein op Schouwen-Duiveland bedraagt slechts 
4,5 hectare. Slechts twee bedrijventerreinen zijn substantieel groter dan dit gemiddelde. Het betreft het 
bedrijventerrein Zuidhoek/Straalweg ten zuiden van Zierikzee met een omvang van circa 35 hectare en het 
bedrijventerrein bij Bruinisse met een omvang van bijna 15 hectare.

In tegenstelling tot wat uit de gegevens in het bedrijventerreininformatiesysteem van de provincie blijkt, 
zijn deze twee terreinen de enige twee waar ook uitgeefbaar aanbod is (afbeelding 1 in de bijlage). Er is op 
de andere terreinen geen uitgeefbaar aanbod van particulieren. Het totale uitgeefbare aanbod (peildatum 
1 januari 2010) bedraagt slechts 3.2 hectare. Het betreft 2, hectare in Bruinisse en ,2 hectare op Zuidhoek/
Straalweg. In de berekening van de omvang van het terrein bij Bruinisse is reeds rekening gehouden met 
de reservering dat een deel van de plannen wordt ingezet voor de realisatie van sportvelden. Op vrijwel de 
gehele uitgeefbare voorraad rusten op dit moment (peildatum 1 januari 2010) reeds opties.

2.2 De kwaliteit van de voorraad

De provincie Zeeland hanteert een indeling van bedrijventerreinen op basis van omvang en thematisering. 
De provincie onderscheidt de volgende typen in Zeeland:
• Kleinschalige bedrijventerreinen;
• Grootschalige bedrijventerreinen;
• Thematische terreinen, deze zijn op Schouwen-Duiveland niet voorhanden;
• Zeehaventerreinen, deze vallen buiten de bedrijventerreinenprogrammering.

Op kleinschalige bedrijventerreinen mogen zich nieuwe bedrijven vestigen tot en met 
milieuhindercategorie 3 en met een maximale kavelgrootte van 5.000 m². Kleinschalige bedrijventerreinen 
zijn bestemd voor bedrijven die qua aard en schaal aansluiten bij het dorp of de omgeving waar het toe 
hoort. Voor uitbreiding van bestaande bedrijven en verplaatsingen uit de dorpskern of het bestaande 
bedrijventerrein, zijn de kavelmaat en milieuhindercategoriebepalingen niet van toepassing. Beperkte 
uitbreiding van kleinschalige bedrijventerreinen is mogelijk in de vorm van een stedenbouwkundige 
afronding en wanneer er sprake is van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Op grootschalige 
bedrijventerreinen kunnen grootschalige bedrijfsactiviteiten plaatsvinden tot en met milieucategorie 
4 en is de maximale kavelgrootte niet van toepassing. Op Schouwen-Duiveland worden alleen de 
bedrijventerreinen Zuidhoek/Straalweg en Bruinisse aangemerkt als grootschalige bedrijventerreinen. Alle 
overige terreinen worden aangemerkt als kleinschalige bedrijventerreinen.





In navolging van de "Handleiding regionale bedrijventerreinenprogrammering Zeeland" maakt de 
gemeente Schouwen-Duiveland gebruik van een nadere typering naar ruimtelijke kwaliteit binnen de 
categorieën grootschalig en kleinschalig. De ruimtelijke kwaliteit heeft zowel betrekking op de architectuur 
van gebouwen als op de inrichting van de buitenruimte. Onderscheid wordt gemaakt tussen:
1. terreinen waarvan de ruimtelijke kwaliteit op een hoog niveau staat. De ruimtelijke kwaliteit op deze 

terreinen wordt door middel van een samenstel van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke regels 
en bepalingen geborgd. Op deze terreinen zijn bedrijven gevestigd die bereid en in staat zijn extra 
te investeren in de uitstraling van het eigen pand/locatie. Onderhoud van de openbare buitenruimte 
geschiedt door de gemeente waarbij het beheer op een hoog ambitieniveau ligt gezien de ligging. 
Op Schouwen-Duiveland wordt uitsluitend het in voorbereiding zijnde Business Park Zierikzee tot 
deze categorie gerekend;

2. terreinen waarvan de ruimtelijke kwaliteit als regulier bestempeld wordt. De ruimtelijke kwaliteit op 
deze terreinen wordt in beginsel door middel van een beeldkwaliteitsregime geborgd. De eisen aan 
de ruimtelijke kwaliteit zullen in de loop der tijd verschuiven; dit betekent dat terreinen die thans het 
stempel reguliere kwaliteit meekrijgen in de toekomst zouden kunnen afglijden als er geen vorm van 
kwaliteitsbeheer georganiseerd wordt.

3. terreinen die niet (kunnen) voldoen aan het stempel reguliere kwaliteit. Het betreft nu een aantal 
terreinen, waar niet meer substantieel geïnvesteerd wordt in (onderhoud/renovatie van) vastgoed. Er 
is ruimte voor gebruikers die niet de middelen hebben om reguliere kosten voor bedrijfshuisvesting te 
voldoen. 

In afbeelding 2 van de bijlage wordt een overzicht gegeven van de kwaliteit van de bestaande voorraad, 
verdeeld naar de categorieën grootschalig-kleinschalig enerzijds en naar de categorisering naar ruimtelijke 
kwaliteit anderzijds. Hieruit blijkt dat de verdeling grootschalig-kleinschalig 50% - 50% bedraagt en dat 
thans bijna 0% van de voorraad als regulier bestempeld kan worden, bijna 5% van hoge kwaliteit is en 
ruim 15% van de voorraad geen stempel krijgt. 

grootschalig kleinschalig totaal perc.

Kwaliteit: hoog 5,0 0,00 5,0 4,%

Kwaliteit: regulier 5,50 41,40 ,0 ,%

Kwaliteit: niet bestempeld 0,00 20,0 20,0 1,5%

Totaal 63.30 62,00 125,30 100,0%

50,5% 49,5% 100,0%

2.3 Druk op de bestaande voorraad: transformatie-opgaven

Voor een groot deel van de voorraad waarvan de kwaliteit thans niet bestempeld kan worden zijn op dit 
moment meer of minder concrete plannen voor transformatie. Deze transformatievraag komt enerzijds 
voort uit de onderhoudskwaliteit van de terreinen en het gebrek aan bijbehorende vraag vanuit de 
bedrijfsruimtegebruikers en anderzijds vanuit het lonkend perspectief van een hoogwaardiger invulling, 
gebaseerd op de ligging van de locatie ten opzichte van de kern. In afbeelding 3 van de bijlage is een 
overzicht opgenomen.





Bedrijventerreinenprogramma, 2010

In dit overzicht is op basis van een aantal variabelen een hardheid van de transformatieplannen 
weergegeven. Deze variabelen hebben betrekking op de status/aanleiding van de transformatie, de 
termijn waarop de transformatie tot stand kan komen en de beoogde nieuwe functie. Aangezien deze 
gegevens deels verwachtingen zijn en deels resultante van nog vertrouwelijke besprekingen is het niet 
opportuun te inhoudelijk in te gaan op de transformatie-opgaven. 

Uit het overzicht komt naar voren dat er concrete transformatie-visies met een reële 
haalbaarheidsinschatting liggen van  hectare en minder concrete transformatie-visies voor de langere 
termijn met een aanwijsbare onderliggende nieuwe functie van , hectare. Die locaties waar geen 
concrete nieuwe functie benoemd kan worden en locaties waar thans perifere detailhandel gevestigd is, 
zijn buiten de opgave gehouden.

Dit betekent dat er rekening mee gehouden wordt dat op termijn 15, hectare aan de 
bedrijventerreinvoorraad onttrokken zal worden. Verwacht mag worden dat 2,4 hectare voor 2012 en 13,3 
hectare na 2012 aan de voorraad onttrokken zal worden. Expliciet wordt gesteld dat het hier gaat om een 
verwachting (met uitzondering van de locatie Burgh): medewerking van grondeigenaren, gebrek aan 
marktdruk vanuit andere functies, maatschappelijke discussies over de gewenste functie en dergelijke 
kunnen de ontwikkeling remmen.

2.4 Ontwikkeling van nieuwe voorraad: plannen in de pijplijn

De uitgeefbare voorraad is zeer beperkt, de druk op een aantal locaties als gevolg van wenselijke 
transformaties is hoog en de wens kwalitatief meer te diff erentiëren is aanwezig. Op basis hiervan is de 
gemeente Schouwen-Duiveland gestart met de planvorming voor twee locaties die aan de voorraad 
toegevoegd kunnen gaan worden. De planvorming bevindt zich in een vergevorderd stadium. Deze 
locaties zijn te vinden bij Zierikzee, passend bij de functie van Zierikzee als dragende kern.

In de eerste plaats het Business Park Zierikzee. Dit terrein aan de zuidoostelijke entree van Zierikzee 
wordt ingezet om het niet aanwezige aanbod van terreinen met een hoge ruimtelijke kwaliteit in te 
vullen. De planvorming voor het Business Park is al geruime tijd bezig. De gemeenteraad heeft in mei 
2005 het Masterplan vastgesteld en ook gecommuniceerd met direct omwonenden, met relevante 
maatschappelijke groeperingen en met de provincie. De provincie Zeeland heeft het terrein reeds als 
zodanig aangewezen in het Omgevingsplan. In de Structuurvisie Zierikzee (2002) wordt gesproken over 
verdere uitbreiding van het areaal bedrijventerrein aan de zuidzijde van de stad. De ontwikkeling van het 
Business Park dient een tweeledig doel: 
a. Het opwaarderen van de oostelijke entree van Zierikzee tot een volwaardige entree;
b. Het ontwikkelen van een nieuw aanbod van bedrijfsruimte dat kwantitatief en kwalitatief aanvullend 

is op het bestaande aanbod (Zuidhoek/Straalweg en Boerenweg), waarmee ruimte wordt geboden 
aan groeiende en nieuwe bedrijvigheid en waarmee mogelijkheden worden gecreëerd om bestaande 
bedrijven die thans ongelukkig gehuisvest zijn, een nieuwe plek te geven.

Met het bestemmingsplan “Business Park Zierikzee, noordwestelijk deel”, vastgesteld 24 april 200, is 
een eerste aanzet gegeven voor het Business Park. Er is nu een nieuw voorontwerpbestemmingsplan 
ontworpen voor het gebied, gelegen tussen de Weg naar de Val, Julianastraat en Platteweg, genoemd 
“Zuid-Oost en Centrum”. Het onherroepelijke bestemmingsplan voor het noordwestelijk deel wordt in dit 
voorontwerpbestemmingsplan volledig geïntegreerd. 
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De planvorming voor het Business Park Zierikzee gaat uit van de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg 
naar het bedrijventerrein Zuidhoek-Straalweg. Deze weg ontlast enerzijds de woningen aan de 
Julianastraat en zorgt voor een soepele lijnvoering voor het verkeer van en naar het bedrijventerrein 
Zuidhoek-Straalweg. Tevens vormt deze nieuwe verbindingsweg in het Business Park de scheiding 
tussen het noordwestelijk deel, waar vooral kantoren voorzien zijn en het zuidoostelijk deel met een 
hoogwaardige bedrijfsmatige invulling. Alleen het zuidoostelijk deel maakt derhalve deel uit van 
het bedrijventerreinprogramma. Het gaat daarbij om een gebied van 10, hectare bruto. Volgens de 
huidige plannen zal circa 5, hectare uitgegeven kunnen worden voor bedrijfsmatige activiteiten in een 
hoogwaardige ruimtelijke omgeving. 

In de tweede plaats de uitbreiding van bedrijventerrein Zuidhoek-Straalweg in zuidelijke richting. De 
planologische procedure voor deze uitbreiding is doorlopen. Het bestemmingsplan is medio 2010 
vastgesteld. Hiertegen is beroep aangetekend 

De planvorming voor de uitbreiding van bedrijventerrein Zuidhoek-Straalweg gaat uit van een doorzetting 
van het profi el van de laatste uitbreiding naar het zuiden (grootschalig terrein in reguliere kwaliteit). 
Deze uitbreiding is tevens de laatste in zuidelijke richting is, omdat anders het stiltegebied van de 
zuidelijker gelegen Oosterschelde in het geding komt. Stedenbouwkundig wordt uitgegaan van een 
landschappelijke afronding van het terrein naar het zuiden en een landschappelijke inpassing van het 
terrein naar het oosten. Dit in combinatie met baggerverwerking depot. De totale uitbreiding inclusief 
baggerdepot omvat 2,3 hectare bruto (volgende de huidige verkaveling en rekening houdende met de 
landschappelijke inpassing 14, hectare netto). Dit bedrijventerrein zal op grond van de eigendomssituatie 
in twee grotere fasen gefaseerd worden. De verwachting is dat het bestemmingsplan in januari 2011 
onherroepelijk is en dat met uitgifte kan worden begonnen.

Verder zullen op enkele kleinschalige bedrijventerreinen uitbreidingen plaatsvinden, gebaseerd op 
verzoeken om uitbreiding van bestaande bedrijven of verzoeken om verplaatsingen uit de kern. Voor twee 
verzoeken zijn inmiddels de noodzakelijke planologische doorlopen. 
In de eerste plaats de uitbreiding van het terrein Kom Oosterland. Dit terrein zal aan de westzijde 
uitgebreid worden om de transformatie van de locatie Boogerd in de kom van Oosterland mogelijk te 
maken en om de entree tot de kern Oosterland te kunnen verbeteren. De nieuwe entree zal worden benut 
om enkele representatieve bedrijven de gelegenheid te geven zich te presenteren. De lintbebouwing 
langs de bestaande toegangsweg wordt tegelijkertijd beter ingepast, zodat een ruimtelijke samenhang 
ontstaat. Het profi el van het gehele terrein is kleinschalig terrein in reguliere kwaliteit. Op het bestaande 
bedrijventerrein vinden tevens enkele stevige investeringen in de kwaliteit van het vastgoed plaats. Met de 
uitbreiding gaat een oppervlakte van naar schatting 1,5 hectare bruto of 1,1 hectare netto gemoeid.
In de tweede plaats de uitbreiding van het bedrijventerrein De Weel in Nieuwerkerk. Daar ligt een verzoek 
van een staalbouwbedrijf om uit te breiden. Met de uitbreiding gaat een oppervlakte van naar schatting 1,5 
hectare bruto of 1,1 hectare netto gemoeid.
In het programma wordt er rekening mee gehouden dat in de nabije toekomst meer van soortgelijke 
verzoeken zullen komen. Het beleid van de gemeente is erop gericht voldoende ruimte in het 
bedrijventerreinprogramma te houden om relatief snel aan deze verzoeken te kunnen voldoen.
Voor de uitbreiding in Oosterland en Nieuwerkerk geldt dat de uitbreidingen niet op de markt komen 
omdat deze uitbreidingen ten gunste van bestaande bedrijven worden gedaan. De uitbreidingen hebben 
dan ook geen gevolg voor de vraag en aanbod confrontatie .
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Ontwikkelingen in de vraag 3
3.1 Vraagraming en het principe van de ijzeren voorraad

In de raming van het Omgevingplan Zeeland 200-2012 vormt Schouwen-Duiveland samen met Tholen 
één regio. Voor deze regio wordt in de periode tot en met 2012 een bedrijventerreinenbehoefte van 1 
hectare voorspeld en voor de periode van 2013 tot 2020 nogmaals 1 hectare. In de loop van de opstelling 
van het Omgevingsplan hebben beide gemeenten ervoor gepleit om de gemeenten als afzonderlijke 
regio’s te beschouwen, omdat er geen economische en ruimtelijke relatie bestaat tussen beide gebieden. 
Dit is door de provincie erkend en zo overgenomen in het Omgevingsplan; de geraamde vraag is daarbij 
echter niet verder onderverdeeld naar beide gemeenten. Schouwen-Duiveland en Tholen maken ieder 
afzonderlijk een programma. Uitgangspunt is dat de vraag voor beide gemeenten optelt naar de in het 
Omgevingsplan genoemde getallen.

Tussen 1 en 200 is in Schouwen-Duiveland 31, hectare netto bedrijventerrein uitgegeven, hetgeen 
overeenkomt met bijna 2, hectare per jaar. Over de afgelopen vier jaar bedroeg de jaarlijkse uitgifte 
gemiddeld 2,3 hectare netto. Ter vergelijking: in Tholen bedroeg de jaarlijkse uitgifte in de periode 1-
200 circa 2,5 hectare netto en in de afgelopen vier jaar circa 1,5 hectare. Op basis van deze vergelijking 
en als gevolg van de afwezigheid van enige economische en ruimtelijke relatie, neemt de gemeente 
Schouwen-Duiveland genoegen met een 50/50 verdeling.

Hoewel de vraagraming hard uitgangspunt voor het bedrijventerreinenprogramma van Schouwen-
Duiveland is, vormt deze geen plafond. Om te voorkomen dat de vraagraming de fl exibiliteit van de 
bedrijventerreinenmarkt frustreert is door de provincie besloten om de “ijzeren voorraad”  te hanteren 
als norm voor de hoeveelheid terrein die iedere regio / gemeente mag ontwikkelen. De keuze voor 
het hanteren van de ijzeren voorraad wordt ingegeven vanuit de forse fl uctuaties in de uitgifte van 
bedrijventerreinen. Daarnaast hebben plannen lange doorlooptijden nodig (gemiddeld  à  jaar) 
voordat ze uiteindelijk gerealiseerd zijn. De ijzeren voorraad dient als permanente reserve en is dat 
deel van het aanbod dat immer voorradig dient te zijn om forse fl uctuaties in de ruimtevraag en lange 
aanlooptijden te kunnen opvangen. Als stelregel voor de omvang wordt in Zeeland vijfmaal de jaarlijkse 
uitgifte gehanteerd. De ijzeren voorraad geldt vooral als een faseringsinstrument op basis waarvan de 
planvorming getemporiseerd dan wel versneld wordt. 

3.2 Relevante marktontwikkelingen

Uit analyses over Schouwen-Duiveland blijkt dat het “eiland” niet alleen fysiek, maar ook mentaal bestaat. 
De koppeling van Schouwen-Duiveland aan andere regio’s met behulp van bruggen en dammen is niet 
genoeg om tot grote uitwisseling van bedrijfsactiviteiten met andere regio’s te komen. Dit betekent 
enerzijds dat het moeilijk is om extra activiteiten aan te trekken, maar anderzijds dat een grootschalige 
uittocht van activiteiten ook niet direct in de rede ligt. Derhalve  mag verwacht worden dat de jaarlijkse 
uitgifte op basis van nieuwe of groeiende activiteiten redelijk op peil zal blijven. 

De laatste jaren bieden alleen de bedrijventerreinen Zuidhoek/Straalweg en Bruinisse ruimte voor 
nieuwe of groeiende activiteiten. De jaarlijkse uitgifte in de afgelopen vier jaar wordt vertekend door de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein Duinzoom, dat de mogelijkheid heeft geboden voor een aantal 
bedrijven om te verplaatsen vanaf locaties in de kernen. De jaarlijkse uitgifte op de bedrijventerreinen 
Zuidhoek/Straalweg en Bruinisse bedroeg de afgelopen vier jaar gemiddeld 1,45 hectare. Dit uitgangspunt 
past redelijk op de vraagraming van de provincie (,5 hectare in zeven jaar). Een aantal ontwikkelingen kan 
invloed uitoefenen op dit algemene uitgangspunt. 



12

In de eerste plaats de ontwikkeling van het Business Park Zierikzee. Dit hoogwaardige terrein kan in 
beperkte mate tot het aantrekken van bedrijvigheid van buiten het eiland leiden. De verwachtingen zijn 
echter niet hooggespannen en de ontwikkelingsstrategie zoals die ook in het Ontwikkelingsplan Business 
Park Zierikzee d.d.  november 2010 is verwoord, gaat uit van een belangrijke rol voor toonaangevende 
bedrijven van het eiland die een ambassadeursfunctie voor het Business Park kunnen vervullen. 
Daarenboven biedt het Business Park ook ruimte voor zelfstandige kantoren, die geen onderwerp van 
studie is voor dit bedrijventerreinenprogramma. Grosso modo wordt derhalve aangenomen dat er geen 
opwaartse druk vanuit gaat en dat de jaarlijkse uitgifte inderdaad 1,45 hectare bedraagt.

De ontwikkeling van het Business Park zal wel het proces versnellen dat bedrijven vanuit andere locaties 
op het eiland verplaatsen. Een aantal locaties zal vervolgens niet meer (kunnen) voldoen aan het stempel 
reguliere kwaliteit, omdat de sterkste gebruikers de locatie verlaten. Bedrijven die de huisvestingslasten 
niet of nauwelijks kunnen opbrengen blijven achter. Afhankelijk van de locatiespecifi eke mogelijkheden, 
komt een transformatie snel of minder snel naderbij.

In het voorgaande hoofdstuk is al aangegeven dat de druk op de bestaande voorraad in de vorm van 
transformatie-opgaven aanzienlijk is. De bedrijven die nu nog op de te transformeren locaties gevestigd 
zijn, zullen naar een andere locatie moeten verplaatsen. Het is de gemeente Schouwen-Duiveland er 
veel aan gelegen om het grootste deel van de desbetreff ende bedrijven te verplaatsen naar reguliere 
terreinen, bij voorkeur in de omgeving van Zierikzee teneinde de status van dragende kern te verstevigen. 
Bedrijven die de huisvestingslasten niet kunnen opbrengen, zullen - bij transformatie van het terrein - 
naar verwachting willen verplaatsen naar hetzij andere locaties in dezelfde categorie of naar vrijkomende 
agrarische bebouwing in het buitengebied. Dergelijke verplaatsingen zullen uiteraard moeten passen in 
de beleidskaders van het bestemmingsplan buitengebied. 
Als uitgangspunt wordt geformuleerd dat de te onttrekken voorraad één op één wordt gecompenseerd 
op nieuwe reguliere bedrijventerreinen. Hierin is tegen elkaar afgezet dat niet alle gebruikers verplaatsen 
enerzijds en dat de gebruikers die wel verplaatsen, de verplaatsing benutten om een ingezette groei te 
benutten en/of de logistiek op de kavel te optimaliseren anderzijds. 

3.3 Gebruik van een marktconforme typologie

Het streven is erop gericht bedrijventerreinen te ontwikkelen die niet alleen in omvang maar ook in 
kwaliteit zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag van de bedrijven. Daartoe wordt gebruik gemaakt van 
een marktconforme typologie van bedrijventerreinen.

Eerste uitgangspunt voor deze typologie is de verschijningsvorm van zowel het pand zelf als de omgeving. 
De praktijk laat zien dat deze typologie aansluit bij de behoefte van ondernemers aan onderscheidende 
vestigingsmilieus, zonder beperkend te zijn. De verschijningsvorm biedt een goed uitgangspunt voor 
clustering van de bedrijven, omdat dit letterlijk een van de meest in het oog springende kenmerken 
van bedrijventerreinen vormt. De bedrijventerreinentypologie is niet gesegmenteerd naar sector, 
omdat dit in de praktijk niet of nauwelijks van invloed is op de vestigingsvoorkeuren van bedrijven. Alle 
sectoren kunnen in principe namelijk vestigingsvoorkeuren op terreinen met een heel verschillende 
verschijningsvorm hebben, afhankelijk van specifi eke huisvestingswensen en -eisen. 

Tweede uitgangspunt is de omvang van de bedrijfskavel. Kleinschalige bedrijfsruimtegebruikers hebben 
een bovengemiddelde vestigingsvoorkeur voor werkmilieus dicht bij de kern, eventueel in combinatie 
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met een woning. Grootschalige bedrijfsruimtegebruikers hebben een voorkeur voor locaties met een 
goede auto-ontsluiting. 

Op basis van deze uitgangspunten wordt de typologie gehanteerd, zoals die ook al in paragraaf 2.2 naar 
voren is gekomen:
1. terreinen waarvan de ruimtelijke kwaliteit op een hoog niveau staat, bedoeld voor hoogwaardige 

bedrijfsruimtegebruikers. Voor deze groep geldt dat men bereid is extra huisvestingslasten te 
betalen voor bedrijfsruimte op bedrijventerreinen met een hoogwaardige uitstraling. Deze bedrijven 
zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in locaties waar aandacht besteed is aan zowel pand als de 
stedenbouwkundige vormgeving van het terrein, als parkmanagement. Naar schatting gaat het om 
circa 5% van de bedrijfsruimtevragers.

2. terreinen waarvan de ruimtelijke kwaliteit als regulier bestempeld wordt, bedoeld voor gemiddelde 
bedrijfsruimtegebruikers. In deze groep is de interesse voor de stedenbouwkundige vormgeving van 
het terrein en de architectuur van het pand vooral functioneel. Naar schatting gaat het om circa 0 % 
van de bedrijfsruimtevragers.
Binnen de groep van gemiddelde bedrijfsruimtegebruikers kan onderscheid gemaakt worden 
tussen kleinschalige en grootschalige gebruikers. De grens ligt op Schouwen-Duiveland ongeveer bij 
3.000 m². Grootschalige terreinen bij dragende kernen zijn vooral gericht op bedrijven die behoefte 
hebben aan een kavel van minimaal 2.500 m². Kleinschalige terreinen zijn vooral gericht op bedrijven 
die behoefte hebben aan een kavel van maximaal 3.500 m²; op deze kleinschalige terreinen wordt 
in voorkomende gevallen ruimte geboden voor uitbreiding van bestaande (grotere) bedrijven en 
verplaatsingen van grotere bedrijven uit de dorpskern. De verhouding tussen grootschalige en 
kleinschalige gebruikers wordt naar rato van de gebruikte netto-terreinvoorraad geschat op 0-40. 
Deze inschatting is gebaseerd op een overzicht van het bestaande gebruik op alle bedrijventerreinen 
op Schouwen-Duiveland.

3. terreinen die niet (kunnen) voldoen aan het stempel reguliere kwaliteit. Er is ruimte voor gebruikers 
die niet de middelen hebben om reguliere kosten voor bedrijfshuisvesting op te hoesten. Deze 
categorie van gebruikers zal - bij transformatie van het terrein - verplaatsen naar hetzij andere locaties 
in dezelfde categorie of naar vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied. Gegeven de 
huidige samenstelling van de bedrijfsactiviteiten op Schouwen-Duiveland wordt niet verwacht dat 
er bewust ruimte moet worden vrijgehouden voor grootschaliger activiteiten met zeer beperkte 
middelen voor bedrijfshuisvesting.
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3.4 Confrontatie vraag en aanbod

Uit het voorgaande kan de confrontatie tussen vraag en aanbod worden afgeleid. De jaarlijkse uitgifte 
wordt constant verondersteld en de ijzeren voorraad wordt conform de rapportage (200) van Bureau 
Buiten gesteld op ,5 hectare netto. De confrontatie ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Voorraad , Behoefte 

Uitgeefbaar op bestaande terreinen: Behoefte 2010-2015* ,5

Straalweg ,2 IJzeren voorraad* ,5

Bruinisse 2,    

       

Plannen voor uitbreidingen:   Extra vraag door transformatie:

Business Park** 5, Fixet Schuddebeurs 0,

Sas Zierikzee (CZAV) 4

Werkplaats/Noordhoek B-H 2,4

    Ruimtewinst door herstructurering:

    Platteweg/Groenweegje -2

       

Confrontatie: 3,2 ha. binnen ijzeren voorraad  

(alle maten in netto hectares)
(* = gebaseerd op jaarlijkse behoefte van 1,5 ha. zoals berekend door Bureau Buiten)
(** = verkoop kavel Omoda is hier reeds van afgetrokken)
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Handvatten voor realisatie 4
4.1 Integrale ruimtelijke planvorming

Bedrijventerreinen worden op Schouwen-Duiveland beschouwd als een vorm van ruimtegebruik die 
zorgvuldig ingepast moet worden, zowel ruimtelijk-landschappelijk als functioneel-maatschappelijk. 

In ruimtelijke zin wordt de inpassing bewerkstelligd door een integrale ruimtelijke planvorming 
die niet alleen gericht is op het bedrijventerrein zelf maar ook op de inpassing in de omgeving. De 
locatieafbakening en de wijze waarop de begrenzing wordt ontworpen is van essentieel belang om het 
profi el van de gemeente Schouwen-Duiveland als groene en recreatieve gemeente te waarborgen. Elke 
locatie vraagt daarbij een eigen insteek. De locatie Duinzoom is bijvoorbeeld door middel van een stevige 
groengordel ingepakt, terwijl in de planvorming voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Oosterland 
de entree naar de kern wordt verbeterd en representatieve bedrijven zich aan die nieuwe entree kunnen 
presenteren. 
De locatie Business Park vormt onderdeel van een transformatie van het zuidoostelijk deel van de stad 
Zierikzee. De entree aan die zijde van de stad wordt met behulp van het Business Park opengebroken en 
tegelijkertijd wordt de verkeersafwikkeling van en naar het bedrijventerrein Zuidhoek-Straalweg verbeterd. 
In de planvorming van het Business Park wordt juist uitgegaan van een zichtbare inpassing met een 
bloemrijk grasland die met een horizontale belijning de dijken als inspiratiebron heeft. Deze inpassing 
van het Business Park lijkt op het eerste gezicht een harde overgang, maar feitelijk gaat het om een 
tegenhanger van de Schouwsedijk en is er derhalve sprake van een logische landschappelijke inpassing. 
Steeds wordt gestreefd naar een naar een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing van economische 
functies in hun omgeving, waarin bestaande ecologische, culturele en/of landschappelijke waarden 
geïntegreerd zijn. 

In functionele zin wordt anders omgegaan met grootschalige respectievelijk kleinschalige 
bedrijventerreinen. Grootschalige terreinen hebben een sterk monofunctioneel karakter. Hier staat 
het functioneren van grotere bedrijven voorop. Andere functies, zoals wonen, recreatie, (perifere) 
detailhandel en kantoren passen niet zonder meer en worden in nieuwe bestemmingsplannen niet 
zonder meer toegelaten. Als de markt daar al om vraagt worden zones ingericht met een specifi eke 
functie en uitstraling voor bijvoorbeeld woon-werklocaties (dicht bij de kern), recreatie (bijvoorbeeld 
de watersportboulevard op het terrein in Bruinisse), perifere detailhandel (bijvoorbeeld Boerenweg in 
Zierikzee) of kantoren (bijvoorbeeld noordwestelijk deel van het Business Park Zierikzee). Op kleinschaliger 
bedrijventerreinen is het aanbrengen van een zone nauwelijks mogelijk. Hier is het sterk afhankelijk van de 
situatie ter plaatse of er wordt ingezet op menging met andere functies (bijvoorbeeld Haringvlietplein) of 
juist op scheiding van andere functies (bijvoorbeeld Duinzoom).

In alle gevallen wordt de ruimtelijke planvorming zo ingezet dat er voldoende ruimte is voor een 
maatschappelijke discussie, waarin de voorkeuren kunnen worden uitgesproken voor scheiding dan 
wel menging en voor de wijze van landschappelijke inpassing. Als gevolg van dit uitgangspunt krijgt 
de planvorming de noodzakelijke verplichting mee om keuzes in het ontwerp te allen tijde grondig te 
motiveren.

4.2 Intensieve communicatie met vestigingskandidaten

Een intensief en grondig voorbereide (ruimtelijke) planvorming leidt niet automatisch tot het gewenste 
resultaat. Tijdens de uitgifte zal terdege rekening gehouden moeten worden met de uitkomsten van de 
voorbereiding. Uitgifte van bedrijventerreinen is eerst en vooral een communicatietraject tussen twee 
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gelijkwaardige partijen. Immers, het is er de gemeente en de samenleving er enerzijds veel aan gelegen 
dat de bedrijventerreinen goed worden ingepast, anderzijds zorgen de bedrijven voor economische 
dynamiek, werkgelegenheid en ondersteuning van vrijwilligersactiviteiten en is (her)vestiging ook een 
economisch en maatschappelijke belang.

Dit betekent eens te meer dat uitgifteregels die voortkomen uit de integrale ruimtelijke planvorming 
voorzien moeten zijn van grondige motivering, waarom deze regels nodig zijn. Tegelijkertijd zullen de 
uitgifteregels in het perspectief gebracht moeten worden van de bedrijfsvoering. Dit vergt een intensief 
communicatietraject met vestigingskandidaten. De meeste bedrijven op Schouwen-Duiveland zijn 
eigenaar/gebruiker van een bedrijfspand en het grootste deel van de vestigingskandidaten is derhalve 
vooral bezig met het eigen bedrijf en niet met de ontwikkeling van vastgoed. De ervaring leert dat 
deze groep gebruikers hulp nodig heeft om tot een zo eff ectief mogelijke inrichting van de kavel en 
het gebouw te komen, passend bij de interne logistiek van het bedrijf. En daarbij is een nadrukkelijke 
samenhang te bespeuren met de aansluiting van de bedrijfskavel op de openbare ruimte.

In de gemeente Schouwen-Duiveland is een bedrijfscontactfunctionaris aangesteld die de contacten met 
bedrijven onderhoudt. Waar nodig wordt hij ondersteund door deskundigen van het ontwikkelingsbedrijf 
die gewend zijn in termen van vastgoed te denken. Op deze wijze wordt gegarandeerd dat de 
communicatie met vestigingskandidaten adequaat verloopt en aansluit bij de (resultaten van de) 
ruimtelijke planvorming. 

Deze wijze van werken is tegelijkertijd ook de sterkste troef in marketing. Aangezien de exogene vraag op 
Schouwen-Duiveland beperkt is, is het belangrijkste marketinginstrument het relatiebeheer met bestaande 
bedrijven. Hulp bij vestigingsbeslissingen wordt daarbij zeer gewaardeerd. Op grond van de ontstane 
contacten met bedrijven in het relatiebeheer, ziet de gemeente Schouwen-Duiveland ook mogelijkheden 
om meer aandacht te schenken aan duurzaam ondernemen. Deze aandacht is er vooral op gericht om de 
voordelen van duurzaam ondernemen voor het voetlicht te brengen. Daarbij maakt de gemeente gaarne 
gebruik van de te vullen provinciale toolkit met best practices en is ook gaarne bereid de toolkit verder te 
vullen met eigen voorbeelden.

In specifi eke gevallen, zoals bij het Business Park, gaat de marketingstrategie verder. Daarbij is de insteek 
primair eveneens gericht op de bestaande bedrijvigheid op het eiland, maar het uitstralingseff ect naar 
vestigingen buiten Schouwen-Duiveland is daar groter. Een specifi eke acquisitie, gericht op het aantrekken 
van bedrijven van buiten, wordt niet zinvol geacht. De eerste vestigers op het  Business Park worden als 
ambassadeur benut om vestiging te promoten, zien bouwen doet bouwen.

4.3 De organisatie van voorraadbeheer (herstructurering en transformatie)

De gemeente Schouwen-Duiveland streeft naar een zorgvuldig gebruik van de ruimte. Op 
gemeenteniveau gaat het erom het juiste bedrijf op de juiste locatie te krijgen. Daartoe wordt, zoals uit 
hoofdstuk 2 blijkt, in de komende jaren een groot aantal kleinere bedrijvenlocaties getransformeerd. De 
bedrijfsactiviteiten worden geconcentreerd op een overzichtelijk aantal bedrijventerreinen.

Op deze terreinen staat zorgvuldig ruimtegebruik ook hoog in het vaandel. Daar waar dat mogelijk is, 
wordt bijvoorbeeld ingezet op toepassen van ruimtebesparende verkaveling, toepassen van minimale 
bouwhoogten, het realiseren van centrale voorzieningen en het schakelen van bedrijfsruimten. 
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Tegelijkertijd waakt de gemeente ervoor dat intensivering een belemmering vormt voor de bedrijfsvoering 
van gebruikers.

Op het bedrijventerrein Zuidhoek-Straalweg is een herstructureringsproces in gang gezet en een eerste 
fase is grotendeels afgerond. Daarbij is de openbare ruimte verbeterd en is de communicatie tussen 
bedrijven op het terrein geïntensiveerd. Deze intensivering van de communicatie is omgezet in een 
vorm van parkmanagement. Ook op het bedrijventerrein de Roterij is een herstructurering gaande. Deze 
herstructurering heeft een veel meer privaat karakter, waarbij een herverkaveling ervoor zorgt dat een 
bedrijf uit de omgeving zich op de Roterij kan vestigen.

De transformaties van kleinere bedrijventerreinen zijn projecten op zich. De volgorde en het tempo 
waarin deze transformaties verlopen zijn sterk afhankelijk van de opstelling van de huidige eigenaren en 
gebruikers. Waar mogelijk legt de gemeente koppelingen met de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen, 
waarin de gemeente zelf regie voert. Uitgiften op nieuwe terreinen kunnen dan tot gevolg hebben 
dat een transformatie wordt opgepakt. Bij elke transformatie gelden de uitgangspunten voor integrale 
ruimtelijke planvorming en intensieve communicatie. De praktijk leert dat fi nanciële afwegingen, zowel 
bij bedrijf als bij gemeente, altijd een belangrijke rol spelen bij de daadwerkelijke eff ectuering van de 
transformatie. 

4.4 Grondprijzen en verevening

De gemeente stelt zich op het standpunt dat de grondprijzen van terreinen gebaseerd zijn op de geboden 
kwaliteit en dat daar niet vanaf geweken wordt. Derhalve zal de grondprijs op hoogwaardige terreinen 
zoals het Business Park aanmerkelijk hoger liggen dan de grondprijs op reguliere terreinen zoals Zuidhoek/
Straalweg. De hoogte van de grondprijzen wordt afgestemd op het grondprijsniveau in de omgeving 
en op de bereikbaarheid van de locatie. De grondexploitatie van een nieuw terrein kan zorgen voor een 
opstuwend eff ect op de grondprijs vanwege extreme verwervings- of bouwrijpmaakkosten. Jaarlijks 
kunnen de grondprijzen worden geïndexeerd via de CBS-indexcijfers. Periodiek worden de grondprijzen 
van de omliggende gemeente opgevraagd en vergeleken.  Deskundige marktconforme toetsing van 
de gronduitgifteprijzen op lokaal en regionaal niveau heeft recent plaatsgevonden via een uitgevoerd 
onderzoek door de STEC-groep, juni 2010. Afhankelijk van de locatie en geboden kwaliteit is er een 
diff erentiatie in gronduitgifteprijzen voor bedrijventerrein binnen Zierikzee toegepast. De hoogte van de 
grondprijzen (prijspeil 2010) van de nieuwe en ook op lange termijn in gebruik zijnde bedrijventerrein is 
opgenomen in afbeelding 4 van de bijlage.

Het principe van verevening komt in het Omgevingsplan veelvuldig aan de orde als een directe vertaling 
van de dubbeldoelstelling: zowel investeren in dynamiek als in kwaliteit. Het principe van verevening 
wil zeggen dat een ‘rode’ ontwikkeling gepaard dient te gaan met een gelijktijdige investering in de 
omgevingskwaliteiten, publieke voorzieningen of de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij moet het in alle gevallen 
gaan om een fysiek-ruimtelijke ontwikkeling die aantoonbaar zoveel mogelijk een directe relatie heeft 
met initiatief of project. Deze relatie kan gelegd worden op individueel initiatiefniveau (bijvoorbeeld bij 
nieuwe economische dragers), op projectniveau en of op gebiedsniveau (bijvoorbeeld in een gebiedsvisie, 
gebiedsprogramma). Gemeenten dienen het principe van verevening te vertalen in beleid en regelingen. 
Voor de provincie is vertaling van deze benadering voorwaarde voor het verlenen van (planologische) 
medewerking.
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4.5 Adequaat beheer en onderhoud

Daar waar mogelijk streeft de gemeente Schouwen-Duiveland naar een kwalitatief beheer en onderhoud 
op de bedrijventerreinen (zowel bestaande als nieuwe). Een vorm van beheer, gericht op de ruimtelijke 
kwaliteit op langere termijn waardoor veroudering en de noodzaak tot revitalisering in de toekomst 
voorkomen wordt. De basisgedachte daarbij is dat de kwaliteit op langere termijn het meeste gediend 
is bij een gebiedsgerichte organisatie die het behoud van kwaliteit als doelstelling heeft. Op het 
bedrijventerrein Zuidhoek-Straalweg wordt getracht een gebiedsgerichte organisatie op te richten.

Het behoud van kwaliteit manifesteert zich in:
• een waardevaste huisvesting voor de vastgoedeigenaren;
• een effi  ciënt bedrijfsproces voor de bedrijven;
• motiverende arbeidsomstandigheden voor het personeel.

Bij nieuwe terreinen zijn uitgewerkte vormen van beheer makkelijker te realiseren. Op bestaande 
terreinen is het draagvlak en de behoefte vanuit ondernemers leidend, maar blijkt collectieve beveiliging 
realiseerbaar. 

Het beheer en onderhoud pakt de gemeente op in overleg met de bestaande en nieuwe ondernemers. 
De rol van de gemeente is beperkt en zal hooguit betrekking hebben op initiatieven die een substantiële 
maatschappelijke meerwaarde hebben (bijvoorbeeld milieu-investeringen). 

Door duurzaam te ontwikkelen kunnen de bedrijventerreinen hun concurrentie positie vasthouden. Een 
duurzaam bedrijventerrein moet ook een concurrerend bedrijventerrein blijven. Om concurrerend te 
blijven moeten bedrijventerreinen dan ook een continue verbetering doormaken. Als dit niet gebeurt 
verliezen deze terreinen niet alleen hun economische aantrekkelijkheid, maar worden ze bovendien een 
doorn in het oog voor omwonenden en werknemers. Het verlies aan concurrentiekracht en de kostbare 
opwaardering kan worden voorkomen door een continue kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein. 

Het onderhoud van het bedrijventerrein bestaat in hoofdlijnen uit reiniging, reparaties, groot onderhoud 
en vervanging. Juist de combinatie van deze onderdelen zorgt voor de garantie op het hoogwaardige 
kwaliteitsbehoud, omdat dan geen afwenteling naar de toekomst mogelijk is. Het onderhoud zal gericht 
moeten zijn op de buitenruimte. 

Het onderhoud van de openbare ruimte wordt volgens een eenduidig gedefi nieerd en geaccepteerd 
kwaliteitsniveau uitgevoerd. Het voordeel van een beeldbestek is dat de kwalitatief gewenste output 
wordt vastgelegd en niet de hoeveelheid inzet. Degene die het onderhoud uitvoert zal verantwoording 
moeten afl eggen over het beeld en niet over het aantal keren dat het onderhoud wordt uitgevoerd.

Communicatie tussen ondernemers en de gemeente blijft zeer belangrijk, ook in de beheerfase. Het 
communiceren van behaalde successen is een voorwaarde om duurzame ontwikkeling en beheer van het 
terrein te kunnen blijven activeren en ‘verkopen’. Ook minder positieve ontwikkelingen en gebeurtenissen 
moeten helder worden gecommuniceerd, om van de ondernemers het vertrouwen en draagvlak te 
behouden.
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Bijlagen

Bijlage 1. Overzicht (uitgeefbare) voorraad en aanbod

Naam Kern Netto Uitgeefbaar  
Haven Brouwershaven Brouwershaven 2,00 0,00  
Locatie Zuid Brouwershaven 0,0 0,00  
Spuiwekken Brouwershaven ,20 0,00  
Bruinisse Zuid Bruinisse 14,0 2,80 reservering sportvelden niet meegenomen

Oosterschelde jachtwerf Bruinisse 2,00 0,00  
Locatie Bijkerk Burgh 0,50 0,00  
Burgh Haamstede 2,20 0,00  
De Roterij Haamstede 5,0 0,00  
De Weel Nieuwerkerk 5,40 0,00  
Kom Nieuwerkerk Nieuwerkerk 1,0 0,00  
Kom Oosterland Oosterland ,00 0,00  
Locatie Boogert Oosterland 0,50 0,00  
Duinzoom Renesse 3,10 0,00  
Locatie Krijger Renesse 0,0 0,00  
De Lelie Scharendijke 3,50 0,00  
Locatie Fixet Schuddebeurs 0,0 0,00  
Mol Schuddebeurs Schuddebeurs 1,0 0,00  
Sirjansland Sirjansland 3,30 0,00  
Boerenweg Zierikzee 4,20 0,00  
Haringvlietplein Zierikzee 1,0 0,00  
Oude Weg Zierikzee 1,00 0,00  
‘t Sas Zierikzee ,00 0,00  
Zuidhoek/Straalweg Zierikzee 42,0 8,20  
Locatie Pauwe Zonnemaire 0,0 0,00  
Business Park Zierikzee 5,0 5,80  

125,30 16,80
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Bijlage 2. Kwalitatieve typering van de voorraad

Typering
Naam Kern Netto Klein/groot Hoog/regulier
Haven Brouwershaven Brouwershaven 2,00 Kleinschalig Regulier
Locatie Zuid Brouwershaven 0,0 Kleinschalig  
Spuiwekken Brouwershaven ,20 Kleinschalig Regulier
Bruinisse Zuid Bruinisse 14,0 Grootschalig Regulier
Oosterschelde jachtwerf Bruinisse 2,00 Kleinschalig  
Locatie Bijkerk Burgh 0,50 Kleinschalig  
Burgh Haamstede 2,20 Kleinschalig  
De Roterij Haamstede 5,0 Kleinschalig Regulier
De Weel Nieuwerkerk 5,40 Kleinschalig Regulier
Kom Nieuwerkerk Nieuwerkerk 1,0 Kleinschalig  
Kom Oosterland Oosterland ,00 Kleinschalig Regulier
Locatie Boogert Oosterland 0,50 Kleinschalig  
Duinzoom Renesse 3,10 Kleinschalig Regulier
Locatie Krijger Renesse 0,0 Kleinschalig  
De Lelie Scharendijke 3,50 Kleinschalig Regulier
Locatie Fixet Schuddebeurs 0,0 Kleinschalig  
Mol Schuddebeurs Schuddebeurs 1,0 Kleinschalig Regulier
Sirjansland Sirjansland 3,30 Kleinschalig Regulier
Boerenweg Zierikzee 4,20 Kleinschalig Regulier
Haringvlietplein Zierikzee 1,0 Kleinschalig  
Oude Weg Zierikzee 1,00 Kleinschalig  
‘t Sas Zierikzee ,00 Kleinschalig  
Zuidhoek/Straalweg Zierikzee 42,0 Grootschalig Regulier
Locatie Pauwe Zonnemaire 0,0 Kleinschalig  
Business Park Zierikzee 5,0 Grootschalig Hoog/regulier

125,30
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Bijlage 3. Transformatie-opgaven

Naam Kern Aanleiding Status Termijn Nieuwe
functie

Haalbaar-
heid

Netto   

Locatie Zuid Brouwersha-
ven

Initiatief 
eigenaren

Hard Kort Woningbouw 1 0, 0, 0,0 0,0

Locatie Bijkerk Burgh Contractvorming Hard Kort Woningbouw 1 0,5 0,5 0,0 0,0
Burgh Haamstede Contractvorming Hard Kort Woningbouw 1 2,4 2,4 0,0 0,0
Kom 
Nieuwerkerk

Nieuwerkerk Wens Zacht Lang Woningbouw/ 
voorzieningen

2 1, 0,0 1, 0,0

Locatie Boogert Oosterland Initiatief 
eigenaren

Hard Kort Woningbouw 1 0,5 0,5 0,0 0,0

Locatie Krijger Renesse Stilgelegd Middel Lang Onbekend 3 0, 0,0 0,0 0,
Locatie Fixet Schuddebeurs Initiatief 

eigenaren
Hard Kort Woningbouw 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Haringvlietplein Zierikzee Visievorming Middel Middellang Voorzieningen 2 1, 0,0 1, 0,0
Oude Weg Zierikzee Wens Zacht Lang Onbekend 3 1,0 0,0 0,0 1,0
‘t Sas Zierikzee Visievorming Hard Middellang Woningbouw/ 

voorzieningen
1 4,0 4,0 0,0 0,0

‘t Sas Zierikzee Visievorming Middel Lang Woningbouw/ 
voorzieningen

2 2,4 0,0 2,4 0,0

Locatie Pauwe Zonnemaire Initiatief 
eigenaren

Middel Middellang Onbekend 3 0,0 0,0 0,0 0,0

15,7 9,0 6,0 1,7

Bijlage 4. Grondprijsniveaus

Naam Kern Klein/groot Hoog/regulier Grondprijs
Haven Brouwershaven Brouwershaven Kleinschalig Regulier nvt
Spuiwekken Brouwershaven Kleinschalig Regulier nvt
Bruinisse Zuid Bruinisse Grootschalig Regulier € 5 
De Roterij Haamstede Kleinschalig Regulier nvt
De Weel Nieuwerkerk Kleinschalig Regulier nvt
Kom Oosterland Oosterland Kleinschalig Regulier nvt
Duinzoom Renesse Kleinschalig Regulier nvt
De Lelie Scharendijke Kleinschalig Regulier nvt
Mol Schuddebeurs Schuddebeurs Kleinschalig Regulier nvt
Sirjansland Sirjansland Kleinschalig Regulier nvt
Boerenweg Zierikzee Kleinschalig Regulier nvt
Zuidhoek/Straalweg Zierikzee Grootschalig Regulier € 0 
Uitbreiding Kom Oosterland Oosterland Kleinschalig Regulier nvt
Uitbreiding De Weel Nieuwerkerk Kleinschalig Regulier nvt
Business Park
 
 

Zierikzee
 
 

Grootschalig
 
 

Hoogwaardig
kantoren
overig

 
€ 225 
€100- € 200
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Bijlage 5. Kaart bedrijventerreinen Schouwen-Duiveland
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Toelichting 
 
De Expertgroep Transport Netten (ETN) kan in voorkomende gevallen een beroep doen op 
de ad-hoc werkgroep Hoogspanningslijnen. In de ad-hoc werkgroep zijn alle E-bedrijven 
vertegenwoordigd. De werkgroep richt zich met name op vraagstukken rondom 
hoogspanningslijnen, waar binnen de sector nog geen eenduidige richtlijnen voor zijn. 
 
In opdracht van ETN heeft de werkgroep inmiddels onder andere de volgende documenten 
opgesteld:  

• Brandweerprotocol (reeds geaccordeerd door ETN); 
• Algemene Voorwaarden voor werken onder en nabij hoogspanningsverbindingen 

(nog te accorderen door ETN). 
• Model overeenkomst voor werken onder en nabij hoogspanningsverbindingen 

(nog te accorderen door ETN). 
 
Als onderdeel van de Algemene Voorwaarden is tevens een methode ontwikkeld waarmee 
op eenduidige wijze een verantwoorde minimale afstand tussen hoogspanningsdraden en 
gebouwen kan worden bepaald. De methode bestaat uit een rekenmodel wat in 
samenwerking met Oranjewoud/Save en Kema is ontwikkeld. Het rekenmodel wordt 
momenteel binnen de sector als pilot gebruikt. 
 
De Algemene Voorwaarden voor werken in de nabijheid van Hoogspanningsverbindingen 
bestaat uit twee delen: 

• Deel 1 – hoogspanningslijnen 
• Deel 2 – hoogspanningskabels 

Daar naast is een model–overeenkomst opgesteld. Met deze overeenkomst kunnen alle 
afspraken tussen E-bedrijf en aanvrager op een eenduidige manier worden vastgelegd. 
De E-bedrijven zijn vrij om de Algemene Voorwaarden en de model–overeenkomst in 
eigen huisstijl om te zetten en te vermenigvuldigen.  
 
 
Samenstelling ad-hoc werkgroep: 

• NUON Rob Meijers (voorzitter) 
• DELTA Bram Kasse (secretaris) 
• ESSENT Alfred van Aalderen, Jan Visser 
• ENECO Henk Vrielink 
• TENNET Frans Kwakman, Peter Rutjes  
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1. ALGEMEEN 
 
 
1.1 Toepassingsgebied 
 
 Het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningsverbindin-

gen brengt risico's met zich mee. Om deze risico's zoveel mogelijk te beperken en 
te beheersen zijn deze "Algemene Voorwaarden" opgesteld. 

 
 De "Algemene Voorwaarden" zijn van toepassing op de door de Netbeheerder 

verleende toestemming om een werk in de nabijheid van een hoogspannings-
verbinding uit te voeren. Een en ander conform de eventueel van toepassing zijnde 
zakelijk recht overeenkomst. 

 
 
1.2 Omschrijvingen 
 
 De Netbeheerder 
 [naam + adres beheerder lijnen en kabels] 
 
 Hoogspanningsverbindingen 
 Bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoogspanningskabels met 

een spanningsniveau tussen de 25kV en 380kV in beheer bij de Netbeheerder.  
 
 Werken 
 Alle opstallen met toebehoren, bomen, leidingen, afrasteringen en kabels die in de 

belaste strook of in een strook die daarmee overeenkomt van de hoogspannings-
verbindingen worden aangebracht, onderhouden of verwijderd; alsmede alle 
werkzaamheden zoals het aanleggen van wegen, rioleringen, drainages, wijzigen 
van het bodemniveau, hei- en hijswerkzaamheden, etc.  

 
 Opdrachtgever 
 Degene in wiens opdracht de werken worden uitgevoerd en die hiervoor 

aansprakelijk kan worden gesteld. De eigenaar, pachter of andere rechtmatige 
gebruiker van een perceel, waarmee de Netbeheerder (al dan niet via een 
gebruikersverklaring) een overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal 
heeft gesloten of door middel van een vergunning toestemming heeft gegeven of 
een derde handelend met instemming als voornoemd.  

 
 Opdrachtnemer 
 Degene die namens de opdrachtgever de werken uitvoert of laat uitvoeren. 
 
 Gevarenzone 
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 De ruimte rondom de stroomgeleiders. Binnen deze ruimte mogen zich geen 
personen of door hen gehanteerde werktuigen en materialen bevinden. De 
Netbeheerder geeft de begrenzing van de gevarenzone aan. Zie bijlage 3. 

  
 In de nabijheid van 
 De ruimte die direct aansluit op de gevarenzone. Zie bijlage 3.  

 Zodra objecten al dan niet gecontroleerd, de grens met de gevarenzone kunnen 
overschrijden, is er sprake van “in de nabijheid”. 
 

 Belaste strook 
 Voor werken in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen moet rekening 

worden gehouden met een zogenaamde "belaste strook" (ook wel “zakelijk recht 
strook” genoemd). Voor deze strook is door de Netbeheerder met de eigenaar van 
de betreffende grond een overeenkomst gesloten tot het vestigen van een 
opstalrecht, als bedoeld in artikel 101 e.v. van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, 
voorheen artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht. 

 
 Overeenkomst 
 De Netbeheerder kan een overeenkomst resp. een schriftelijke akkoordverklaring 

van de opdrachtgever verlangen. De overeenkomst moet voor aanvang van het 
werk door beide partijen voor akkoord getekend zijn. 

 
 
1.3 Toestemming verlenen 

 
a. De Netbeheerder verleent toestemming aan de opdrachtgever voor het 

uitvoeren van de werken onder de in deze voorwaarden opgenomen algemene 
bepalingen. Daarnaast kan de Netbeheerder bijzondere bepalingen stellen. 
  

b. Indien de Netbeheerder de opdrachtgever toestemming verleent kan dit 
schriftelijk door middel van een overeenkomst worden vastgelegd. Aan de 
toestemming worden de onderhavige Algemene Voorwaarden verbonden. De 
Netbeheerder behoudt zich het recht voor om bijzondere voorwaarden te 
stellen. 
 

c. Toestemming voor het uitvoeren van de werken kan slechts worden verleend 
indien de opdrachtgever, minstens een maand voor aanvang van de werken, 
daartoe een aanvraag indient. De aanvraag moet zijn voorzien van minimaal 
dezelfde informatie als voor de aanvraag bouwvergunning. De aanvraag kan 
pas worden behandeld als minimaal de volgende informatie beschikbaar is: 
bouwlocatie, bouwhoogte, afstand tot de hoogspanningsverbinding, toe te 
passen materialen, bestemming van het object, e.d. Tevens moet de 
aanvangsdatum en de verwachte duur van het werk worden vermeld. 
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d. Hoogspanningslijnen kunnen voor het uitvoeren van het werk, niet uit bedrijf 
worden genomen. Alleen in uitzonderlijke situaties kan de Netbeheerder 
hiervoor toestemming verlenen. 

 
e. De Netbeheerder bepaalt of de afspraken in een overeenkomst worden 

vastgelegd. De overeenkomst dient voor aanvang van de werkzaamheden door 
beide partijen te worden ondertekend. De opdrachtgever verklaart hiermee dat 
hij de gestelde voorwaarden kent en begrijpt en dat hij zich aan de gestelde 
voorwaarden zal houden. Ook verklaart hij zich verantwoordelijk dat degenen 
die voor of namens hem meewerken aan de uitvoering van het werk kennis 
hebben van en zich houden aan de gestelde voorwaarden. 

 
 
1.4 Aanvang werkzaamheden 
 

a. De opdrachtgever is verplicht, alvorens te beginnen met het uitvoeren van de 
werken waarvoor de in artikel 1.3 bedoelde toestemming is verkregen, tijdig, 
doch minimaal 15 werkdagen voor aanvang, contact op te nemen met de 
Netbeheerder, om te melden welke veiligheidsmaatregelen hij denkt te nemen 
en dat met de uitvoering zal worden begonnen. 

 
b. De opdrachtnemer kan door de Netbeheerder worden verplicht, alvorens te 

beginnen met het uitvoeren van de werken waarvoor de bedoelde toestemming 
is verkregen, de Netbeheerder door middel van een kick-off meeting te 
informeren over de wijze waarop de werken worden uitgevoerd.  

 
c. De opdrachtgever moet er op toe zien dat degenen die belast zijn met de 

uitvoering van de werken op de hoogte zijn van de aan de toestemming 
verbonden voorwaarden en bijzondere bepalingen.  

 
d. De door de Netbeheerder schriftelijk verleende toestemming met bijlagen dient 

steeds op het werk aanwezig te zijn. 
 

e. Het bepaalde in de leden b. tot en met d. van dit artikel geldt, mits dit niet in 
strijd is met de op locatie gevestigde zakelijk recht overeenkomst of het B.W. 

 
 
1.5  Extra voorzieningen  
 

a. Wanneer de opdrachtgever werken uitvoert waarbij voorzieningen aan de 
eigendommen van de Netbeheerder noodzakelijk zijn, komen de kosten van 
deze voorzieningen voor rekening van de opdrachtgever. Het daadwerkelijk 
aanbrengen van de voorzieningen dient in overleg met en na toestemming van 
de Netbeheerder te geschieden.  
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b. Wanneer de eigendommen van de Netbeheerder aanpassingen van de werken 
van de opdrachtgever verlangen dan komen de kosten van deze 
aanpassingen, zowel in eerste aanleg als ook later, voor rekening van de 
opdrachtgever. Het daadwerkelijk aanbrengen van de voorzieningen dient in 
overleg met en na toestemming van de Netbeheerder te geschieden. 

 
c. Wanneer de opdrachtgever voorzieningen moet treffen bij zijn werken die het 

gevolg zijn van de aanwezigheid van eigendommen van de Netbeheerder, zijn 
de kosten voor rekening van de opdrachtgever. Het daadwerkelijk aanbrengen 
van de voorzieningen dient in overleg met het en na toestemming van bedrijf te 
geschieden. 

 
 

DEEL  1  HOOGSPANNINGSLIJNEN 
 
 
2. BOVENGRONDSE HOOGSPANNINGSLIJNEN 
 
2.1  Werken 
 
2.1.1 Belaste strook 
 De breedte van de belaste strook van een hoogspanningslijn varieert tussen de 35 

en 76 meter. De hartlijn van de strook valt hierbij samen met het hart van de 
bovengrondse lijn. 

 
 
2.1.2 Bouwwerken 

Indien door de Netbeheerder toestemming is verleend om een bouwwerk gedeel-
telijk of geheel in de belaste strook van de hoogspanningslijn op te richten, dan gel-
den de volgende algemene richtlijnen: 
 
a. De Netbeheerder zal de toelaatbare hoogte van het bouwwerk bepalen en 

vermelden in de toestemming. Deze richtlijnen dienen strikt te worden 
opgevolgd. 

 
b. Het bouwwerk dient te  worden opgetrokken uit onbrandbaar of zeer moeilijk 

brandbaar materiaal. Voor de dak - en hoofddraagconstructie geldt een 
minimale brandwerendheid van 60 minuten, voor de wanden is deze eis 
minimaal 30 minuten. De brandwerendheid van de samengestelde materialen 
moet voldoen aan NEN 6069:1991 "Experimentele bepaling van de 
brandwerendheid van bouwwerken". Deze voorwaarden gelden minimaal tot 
een afstand van 3 meter buiten de buitenste geleiders.  

 
c. De stormvastheid van de (dak)constructie moet  worden aangetoond aan de 

hand van berekeningen en eventuele constructietekeningen. Tevens dient de 
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goede staat van het bouwwerk blijvend te worden gewaarborgd door 
periodieke inspecties en tijdig onderhoud. 

 
d. In het bouwwerk of in de nabijheid daarvan mogen geen brand- of explosiege-

vaar opleverende materialen of stoffen worden opgeslagen, noch zal aldaar 
een bedrijf mogen worden gevestigd waarbij dergelijke materialen of stoffen 
vrijkomen en/of worden verwerkt c.q. vervaardigd. 

 
e. Alle metalen constructiedelen van het bouwwerk zoals spanten, dakplaten, 

enz. moeten geleidend met elkaar worden doorverbonden. Het gehele 
bouwwerk moet door middel van een aardverbinding van voldoende doorsnede 
(min. 25 mm2 koper) worden doorverbonden. 

 
f. Op de hoekpunten van het gebouw moeten aardelektroden worden aange-

bracht. De getalwaarde voor de aardverspreidingsweerstand van de elektroden 
zal maximaal 5 ohm bedragen. 

 
g. In de belaste strook mogen in het algemeen geen antennes voor de ontvangst 

van radio- en televisie-uitzendingen worden geplaatst. 
 

h. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing voor de bouw en het 
onderhoud van het bouwwerk. 

 
 
2.1.3 Beplantingen 

Ten aanzien van beplanting in de nabijheid van hoogspanningslijnen moeten de 
volgende regels in acht genomen worden: 
 
a. Binnen de gevarenzone van de hoogspanningslijn mogen zich geen bomen en 

andere hoge beplantingen of delen daarvan bevinden. Zie bijlage 3. 
 
b. Bomen moeten ten aanzien van de afstand tot de hoogspanningslijn tevens 

voldoen aan de voorwaarde dat bij omvallen geen gevaar kan ontstaan. Dit is 
het geval dat de afstand a (zie bijlage 3) ten opzichte van de geleiders in 
rusttoestand minimaal wordt gehandhaafd. 

 
c. Beplanting die naar het oordeel van de Netbeheerder de geleiders te dicht 

nadert moet, op eerste aanschrijving van de Netbeheerder, worden gesnoeid 
tot een voor de Netbeheerder acceptabele hoogte. Als hieraan niet wordt 
voldaan zullen deze snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd door de 
Netbeheerder op kosten van de eigenaar.  

 
 
2.1.4 Lantaarnpalen 

Ten aanzien van het plaatsen van lantaarnpalen in de nabijheid van hoog-
spanningslijnen, moeten de volgende regels in acht genomen worden: 
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a. Lantaarnpalen en verlichtingsarmaturen mogen niet binnen de gevarenzone 

van de hoogspanningslijn komen. Vooral bij het plaatsen of verwijderen van de 
lantaarnpalen moet erop worden toegezien dat de maximaal toegestane 
hoogte niet wordt overschreden. De afstanden a. genoemd in bijlage 3 gelden 
eveneens voor lantaarnpalen. 

 
b. Aan lantaarnpalen die in c.q. nabij de belaste strook geplaatst worden, moeten 

- met het oog op het gebruik van ladderwagens, hoogwerkers en dergelijke ten 
behoeve van onderhoudswerkzaamheden - permanente waarschuwingsborden 
worden aangebracht. Door deze borden wordt extra aandacht gevraagd voor 
de gevarenzone van de hoogspanningslijn. Tijdens de werkzaamheden moet er 
op worden toegezien dat de maximale hoogte niet wordt overschreden. 

 
c. De lantaarnpalen die in de belaste strook staan, alsmede de verlichtingsar-

maturen, moeten deugdelijk worden geaard. 
 
 
2.1.5 Windturbines 

Het plaatsen van windturbines is alleen toegestaan, mits de afstand ten opzichte 
van de hoogspanningslijn zodanig is dat een ongestoorde bedrijfsvoering van de 
hoogspanningslijn blijvend wordt gewaarborgd. Dit geldt tevens voor eventuele 
calamiteiten aan de windturbines zoals omvallen, verliezen van een wiek, brand en 
dergelijke. De Netbeheerder kan hiervoor om een risico-analyse vragen, die door 
een onafhankelijke deskundige moet worden uitgevoerd. De kosten hiervan en van 
eventuele schade aan de hoogspanningslijn als gevolg van calamiteiten komen 
voor rekening van de eigenaar van de windturbines. 

 
 
2.2 Opslag 
 

Voor opslag binnen de belaste strook van een hoogspanningslijn gelden de 
volgende voorwaarden: 
 
a. In de belaste strook van de hoogspanningslijn is de opslag van materialen of 

stoffen, die onder bepaalde omstandigheden gevaar van brand of explosie 
kunnen opleveren, niet toegestaan. 

 
b. Over de hoogte van de opslag dient overleg plaats te vinden met de 

Netbeheerder. 
 

c. Rondom de hoogspanningsmast moet in het algemeen een terrein vrij van 
opslag blijven. De grootte van dit terrein is afhankelijk van de afmetingen van 
de mast. De vrij te houden ruimte is in bijlage 1 aangegeven. De mast moet 
met motorvoertuigen bereikbaar blijven. 
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2.3 Ontgravingen 
 
 Ontgravingen nabij een hoogspanningsmast zijn slechts onder de volgende 

voorwaarden toegestaan: 
 
a. De grond rond de voet van een hoogspanningsmast vormt, tezamen met de 

fundatie, de vereiste verankering van de mast. Deze grond mag daarom niet 
worden weggenomen of verzet. 

 
b. De Netbeheerder bepaalt per geval de afstand tot de mastvoet, waarbinnen de 

grond onaangeroerd moet blijven.  
 

c. Bij het projecteren van een werk moet er rekening mee worden gehouden dat 
de door de Netbeheerder aan te geven grens voor ontgravingen nabij 
hoogspanningsmasten minimaal zal liggen zoals in bijlage 2 is aangegeven. 

 
d. Het depot van de ontgraven grond mag in de belaste strook niet hoger worden 

dan 2 meter boven het niveau van het oorspronkelijke maaiveld, mits de 
gevarenzone dit toelaat. 

 
e. Bij afgravingen nabij een hoogspanningsmast, moeten zonodig afdoende 

maatregelen worden getroffen, opdat de voor de verankering van de hoog-
spanningsmast vereiste grond aanwezig blijft. 

 
f. Bij afgravingen nabij een hoogspanningsmast moet rekening gehouden worden 

met een eventueel aanwezig aardnet. Beschadigingen aan het aardnet die het 
gevolg zijn van deze afgravingen moeten zo snel mogelijk gemeld worden bij 
de Netbeheerder.  

 
g. De mast moet tijdens en na de ontgraving per as-voertuig bereikbaar blijven. 

 
 
2.4 Ondergrondse buisleidingen 
 
 Voor de aanleg van buisleidingen in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen 

gelden de volgende voorwaarden: 
 

2.4.1 Richtlijnen voor projectering 
 
a. De afstand van buisleidingen, welke de belaste strook kruisen, tot de 

fundatiepoeren van een hoogspanningsmast van een hoogspanningslijn moet 
tenminste 15 meter bedragen. 
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b. De afstand van hogedruk-brandstoftransportleidingen (met een overdruk van 
meer dan 0,1 MPa), welke de belaste strook kruisen, tot de fundatiepoeren van 
een hoogspanningsmast moet tenminste 25 meter bedragen. 

 
c. Buisleidingen met een tracé dat parallel loopt aan een hoogspanningslijn 

moeten in het algemeen buiten de belaste strook van de hoogspanningslijn 
worden geprojecteerd. 

 
d. In bijzondere gevallen kan bij het leggen van buisleidingen tot een diameter 

van 20 cm, niet zijnde brandstofleidingen of leidingen onder hoge druk, 
afgeweken worden van de afstanden, genoemd onder a. en c.. Na overleg 
wordt dit door de Netbeheerder beoordeeld. 

 
e. Binnen de belaste strook mogen aan gas-, benzine-, olie- en water(pers)lei-

dingen e.d. geen bovengronds toegankelijke afsluiters en/of armaturen worden 
aangebracht. 

 
f. De aanwezigheid van leidingen in de belaste strook mag voor werkzaamheden 

aan de hoogspanningslijn geen beperkingen opleveren. De masten moeten 
zonder extra maatregelen ter verlaging van de gronddruk (op de leidingen) 
bereikbaar blijven voor zware werktuigen en/of voertuigen met een vlaktedruk 
tot 65 kN/m² (0,65 kg/cm²). 

 
2.4.2 Veiligheidsmaatregelen bij aanleg 
 Tijdens het aanleggen van een stalen buisleiding in de nabijheid van een 

hoogspanningslijn moet, met het oog op elektrische beïnvloeding, rekening 
gehouden worden met speciale veiligheidsmaatregelen. Het personeel dat aan de 
buisleiding werkzaam is moet door de opdrachtgever over deze maatregelen 
worden geïnstrueerd. 

 
a. De te treffen veiligheidsvoorzieningen moeten op tekening worden vermeld, 

met daarbij aangegeven de tekst: "veiligheidsvoorziening tijdens aanleg en 
onderhoud". 

 
b. Bij onweer moeten de werkzaamheden aan de buisleiding worden gestaakt. 

 
c. Om te voorkomen dat elektrische spanningen op een niet ingegraven deel van 

de stalen buisleiding tot gevaarlijke waarden kunnen oplopen, mag de lengte 
van een aaneengelast leidinggedeelte een maximale waarde niet 
overschrijden. Deze maximale waarde dient per situatie te worden berekend. 

 
d. Alvorens een leidinggedeelte in de sleuf te brengen moeten de op tekening 

aangegeven aardelektroden al zijn aangebracht en zijn aangesloten op het 
reeds ingegraven buisleidingdeel. De elektrische verbindingen moeten een 
doorsnede hebben van tenminste 35 mm². Deze verbindingen mogen niet 
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eerder worden onderbroken dan nadat de definitieve veiligheidsaardingen zijn 
aangesloten op de gehele ononderbroken buisleidingverbinding.  

 
e. Indien een stalen buisleiding wordt onderbroken moet vooraf een elektrische 

verbinding tussen de twee delen zijn aangebracht door middel van een 
geleidende kabel met een doorsnede van tenminste 35 mm². Deze verbinding 
mag alleen dan worden verbroken, nadat een andere gelijkwaardige verbinding 
tot stand is gebracht. 

 
f. Het verdient aanbeveling het personeel dat binnen de belaste strook van de 

hoogspanningslijn werkzaamheden aan de stalen buisleiding verricht, 
elektrisch isolerend schoeisel (bijv. rubber laarzen) en rubber handschoenen te 
laten dragen. 

 
 
2.5  Mechanische werktuigen 
  
 Indien met mechanische werktuigen binnen een afstand van 50 m van het hart van 

een hoogspanningslijn moet worden gewerkt, moet aan de onderstaande 
voorwaarden worden voldaan. 

 
2.5.1 Hoogte 
 Graafmachines, draglines, kranen en andere mechanische werktuigen met 

beweegbare delen die boven het voertuig uitsteken, mogen bij de hoogste stand 
van het beweegbare deel (giek) de geleiders (draden) van een lijn in het algemeen 
niet dichter naderen dan: 

 
• 50 kV lijn   3,0 m   
• 110 kV lijn /150 kV lijn   5,0 m    
• 220 kV lijn / 380 kV lijn 6,0 m    
Zie bijlage 3.  

  
 NB. Het werken met mechanische werktuigen binnen deze afstanden kan tot 

ongevallen met ernstige of zelfs dodelijke afloop leiden. 
 
 Door de opdrachtgever te nemen maatregelen om bovengenoemde onveilige 

situatie te voorkomen kunnen zijn:  
• Speciale keuze van werktuigen. Als dit niet mogelijk is dient het werkgebied 

duidelijk afgebakend te worden. Hiervoor kan b.v. laserapparatuur worden 
gebruikt. 

• Het deugdelijk beperken van de draaicirkel van een hijskraan of het anderszins 
begrenzen van de reikwijdte van de mechanische werktuigen, teneinde het te 
dicht naderen van de hoogspanningslijn te voorkomen. 

   
2.5.2  Afstand 
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 De afstand tussen voorwerpen waarvan gevaar tot ongevallen bestaat (bijvoor-
beeld een bouwkraan) en een hoogspanningslijn moet zo groot blijven, dat deze 
voorwerpen bij omvallen de uitgezwaaide geleiders van de hoogspanningslijn niet 
binnen bovengenoemde afstanden naderen (zie bijlage 3). 

 
2.5.3 Aarding 
 Mobiele werktuigen op (lucht-)banden moeten voor werkzaamheden in de nabij-

heid van hoogspanningslijnen steeds zijn geaard door middel van sleepkettingen. 
 
2.5.4 Handelwijze bij calamiteit 
 Indien onverhoopt een werktuig in aanraking komt met een onder spanning 

staande geleider van een hoogspanningsverbinding, of wanneer er overslag van 
elektrische lading op het werktuig plaatsvindt, mag de machinist het werktuig in 
verband met het daaraan verbonden levensgevaar niet verlaten. Het voertuig moet 
geheel zonder hulp van anderen vrijkomen. Het verdient aanbeveling dat de 
machinist het voertuig pas verlaat, indien dit op eigen kracht buiten de gevaarlijke 
zone is gekomen,  dan wel wanneer door de Netbeheerder wordt medegedeeld dat 
de spanning is afgeschakeld.  

 Iedereen (ook reddingsgroepen of brandweerlieden) moet een veilige afstand 
aanhouden ten opzichte van een onder spanning staand werktuig. Effectieve hulp 
bestaat uit het alarmeren van het desbetreffende bedrijf en het op veilige afstand 
houden van alle aanwezige personen. (zie verder brandweerprotocol) 

 
 
2.6 Afrasteringen 
  
 Afrasteringen mogen niet met een hoogspanningsmast worden verbonden. 

Metalen afrasteringen, geplaatst in de lengterichting van een hoogspanningslijn, 
moeten tenminste om de 100 meter worden geaard. 

 Parallel lopende afrasteringen van ca. 1 km of langer dienen door middel van het 
opnemen van isolatoren gesectioneerd te worden. 

 
 
2.7 Beregeningsinstallaties 
  
 Voordat een beregeningsinstallatie in de nabijheid van een hoogspanningslijn 

wordt gebruikt, moet de gebruiker contact opnemen met de Netbeheerder.  
 De Netbeheerder geeft per situatie (perceel of aaneensluitende percelen) 

richtlijnen betreffende het gebruik van de installatie teneinde gevaar te vermijden. 
Zij die een beregeningsinstallatie willen aanschaffen en deze gaan gebruiken nabij 
een hoogspanningslijn, doen er goed aan vooraf contact met de Netbeheerder op 
te nemen. 

 
 
2.8 Transporteren 
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 Indien hoog materieel een hoogspanningslijn moet passeren, gelden zonder meer 
de in par 1.3. gestelde voorschriften. In veel gevallen zal het personeel van de 
Netbeheerder de doorhang van de geleiders en de hoogte van het voertuig vooraf 
opmeten. Vervolgens beoordeelt de Netbeheerder de gehele situatie en stelt de 
voorwaarden vast waaronder het transport plaats kan vinden. 

 
 
 

DEEL  2  HOOGSPANNINGSKABELS 
 
 
3.1. Ligging 
 
3.1.1 Belaste strook 

a. Voor werken in de nabijheid van kabels en leidingen dient  rekening te worden 
gehouden met een belaste strook. Voor deze strook is veelal door de 
Netbeheerder met de eigenaar van het  betreffende perceel grond een 
overeenkomst gesloten tot het vestigen van een opstalrecht. 

 
b. De breedte van deze strook is afhankelijk van het aantal kabels en de 

onderlinge afstand tussen de kabels. Als minimale breedte geldt 3 meter. 
 

c. Zonder schriftelijke toestemming van de Netbeheerder mogen binnen de 
belaste strook geen opstallen worden gebouwd, diepwortelende beplanting 
worden aangebracht, wijzigingen in maaiveld- of weghoogte worden 
aangebracht, ontgrondingen plaatsvinden of anderszins werkzaamheden 
worden uitgevoerd die de veiligheid kunnen schaden of de continuïteit van de 
energievoorziening in gevaar brengen.     

   
3.1.2 Plaatsbepaling  

a. Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabelverbindingen moet men ter 
plaatse in bezit zijn van een set tekeningen, die recent door de Netbeheerder 
of het Kabel en Leiding Informatie Centrum, afgekort KLIC, ter beschikking zijn 
gesteld. Hiertoe dient de opdrachtgever altijd een KLIC-melding te doen. 
Men dient er echter altijd rekening mee te houden dat de op tekeningen 
aangegeven ligging kan afwijken van de werkelijke situatie. 

 
b. Voor het vaststellen van de exacte ligging van de kabels moeten met de hand 

en uiterst zorgvuldig proefsleuven worden gegraven. 
 

c. Bij graafwerkzaamheden parallel aan kabels dienen op regelmatige afstanden 
proefsleuven gegraven te worden. De proefsleuven dienen te worden gegraven 
zoals onder b. is omschreven. Tevens moet hierbij rekening worden gehouden 
met afwijkingen in de kabelloop in verband met de mogelijke aanwezigheid van 
verbindingsmoffen en/of expansievaten met bijbehorende leidingen. 
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d. In het algemeen is de ligging van kabels bij slootkruisingen aangeduid met 
behulp van kabelbordjes of grote betontegels.  

 
 
3.1.3 Dekking 

a. De hoogspanningskabels liggen over het algemeen in wegbermen met een 
dekking van 80 tot 120 cm. In weilanden en bouwland kunnen de kabels liggen 
op een diepte van 80 tot 150 cm. Ook hierbij moet men echter rekening houden 
met afwijkingen t.g.v. ontgravingen en aanvullingen. 

 
b. Waar de kabels afgedekt zijn met speciaal afdekmateriaal dient na afloop van 

de werkzaamheden deze afdekking hersteld te worden. 
 

c. Indien graafwerkzaamheden worden uitgevoerd op plaatsen waar 
grondverbetering heeft plaatsgevonden dient deze bij het aanvullen van het 
tracé weer in zijn oorspronkelijke staat te worden hersteld. Een eventueel 
andere aan te brengen samenstelling dient door de Netbeheerder te worden 
goedgekeurd. 

 
 
3.2 Opstallen 
 
3.2.1 Leidingen  

a. Voor het projecteren van buisleidingen in de nabijheid van hoogspan-
ningskabels kunnen aanvullende eisen met betrekking tot afstanden, 
diameters, en veiligheidsmaatregelen gesteld worden.  

 
b. Bij de aanleg van kathodisch beschermde leidingen moet voorkomen worden 

dat kabels nadelige invloeden ondervinden van optredende interferentiever-
schijnselen. 

 
c. Voor leidingen waarbij ten gevolge van de drukklasse of de getransporteerde 

stof gevaar voor explosie of uitspoeling bestaat, zullen de aan te houden 
afstanden of afschermingsmaatregelen worden bepaald aan de hand van de 
"Pijpleidingcode". 

 
d. Bij het aanleggen van leidingen met parallelloop dient men ten minste één 

meter vrije ruimte tot de kabel(s) aan te houden. Bij het kruisen van een kabel 
geldt hiervoor een minimale afstand van 0,25 meter. Kruisingen mogen niet 
worden gemaakt direct onder of in de nabijheid van moffen, expansievaten of 
andere kabelgarnituren. 

 
e. Werkzaamheden welke plaatsvinden binnen een afstand van 5,00 meter tot de 

hoogspanningskabels dienen vooraf aangemeld te worden bij de Netbeheerder 
door middel van een werkplan.  
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3.2.2 Drainage 
a. Drainageplannen voor percelen waarin hoogspanningskabels liggen dienen 

vooraf met de Netbeheerder te worden afgestemd.  
 
b. In overleg met het personeel van de Netbeheerder en voor aanvang van de 

drainagewerkzaamheden zullen ter plaatse van de geplande kruisingen door 
de opdrachtgever proefsleuven worden gegraven om de exacte ligging van de 
kabels vast te stellen.  

 
3.2.3 Bouwwerken 

a. In de belaste strook van een kabelverbinding mogen geen bouwwerken, 
poeren of afrasteringen opgericht worden.  

 
b. Bij toestemming voor bouwwerken in de nabijheid van kabelverbindingen zal 

de eigenaar van het bouwwerk de Netbeheerder vrijwaren voor eventueel 
daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden en kosten. 

 
c. Eventuele extra kosten die bij storingen gemaakt moeten worden om de kabel 

te kunnen bereiken en te herstellen zullen door de Netbeheerder in rekening 
worden gebracht bij de eigenaar van het bouwwerk.  

 
3.2.4 Verhardingen   

a. Bij het aanleggen of verbreden van niet-opneembare verhardingen boven 
hoogspanningskabels dienen mantelbuizen aangebracht of verlengd te 
worden. 

 
b. Boven moffen of oliedrukvaten zal een niet opneembare verharding over het 

algemeen niet worden toegestaan.  
 

3.2.5 Beplanting 
a. Binnen 3,00 meter afstand vanaf hoogspanningskabels mogen geen bomen en 

diep-wortelende planten worden aangeplant. Voor het planten van wilgen en/of 
populieren geldt een afstand van 4,00 meter. 

 
b. Bij het verwijderen van bomen en struiken moet men er rekening mee houden 

dat wortels om de kabels heen kunnen zijn gegroeid.  
 
 
3.3 Uitvoering van werken in de nabijheid van hoogspanningskabels 
 

a. Op bouwterreinen waar het werkverkeer het kabeltracé kruist, moet dit op een 
vooraf met de Netbeheerder overeengekomen plaats en wijze gebeuren. Het 
kabeltracé zal verder met voorzieningen in het terrein worden afgezet. 

 
b. Het kruisen van kabelverbindingen met zwaar materieel moet in overleg met de 

Netbeheerder gebeuren. Wanneer door hoge gronddruk of spoorvorming 
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gevaar voor beschadiging van de kabelverbinding aanwezig is, zullen 
overbruggingsvoorzieningen (b.v. draglineschotten) voorgeschreven worden. 

 
c. Op plaatsen waar (graaf)werkzaamheden het verzakken van de kabel tot 

gevolg kan hebben dient dit te allen tijden te worden voorkomen. Hierbij 
kunnen, na vooroverleg met de Netbeheerder, gedurende de (graaf) 
werkzaamheden het plaatsen van verticale schotten, het ondersteunen of 
ophangen van de kabel met behulp van balken e.d. een mogelijke oplossing 
bieden.  

 
 
 
 
BIJLAGEN 
 
Bijlage 1:  Vrij te houden gebied 
Bijlage 2:  Minimale maten voor een ontgraving bij een mast  
Bijlage 3:  Veiligheidsafstanden hoogspanningslijn 
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