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1.    INLEIDING 
 
 
1.1   Doel van het plan 
 
Een bestemmingsplan beschrijft en regelt wat er met de ruimte in een bepaald plangebied mag 
gebeuren. Het bestemmingsplan is bestuursrechtelijk een algemeen verbindend voorschrift en is dus 
bindend voor zowel burgers, bedrijven als overheid. Het regelt niet alleen het gebruik van de gronden 
en bouwwerken in het plangebied, maar ook de bouwmogelijkheden.  
 
Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: 
- de toelichting; daarin worden gemaakte keuzes en relevante milieuaspecten toegelicht; 
- de verbeelding; op een duidelijke ondergrond (GBKN) worden de bestemmingen en aanduidingen 

weergegeven; 
- de regels; daarin worden de bestemming, het gebruik en de bouwmogelijkheden bepaald. 
 
De per 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening en de daarbij behorende 
Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening legt gemeenten de verplichting binnen vijf jaar na 
inwerkintreding van deze wetgeving (dus vòòr 1 juli 2013) verouderde bestemmingsplannen te 
actualiseren. In tegenstelling tot de daarvoor geldende wetgeving zijn financiële sancties opgelegd 
door de wetgever, indien gemeenten niet tijdig aan de actualiseringsplicht voldoen. 
 
Het gemeentebestuur van Vlissingen heeft, mede op grond hiervan, besloten om verouderde 
bestemmingsplannen te actualiseren, waartoe een werkprogramma is vastgesteld voor de periode tot 
2013. Deze actualiseringslag wordt tevens benut om het aantal bestemmingsplannen terug te dringen.  
 
Verouderde bestemmingsplannen hebben tot gevolg, dat voor ruimtelijk-functioneel vergelijkbare 
gebieden uiteenlopende bouw- en gebruiksregels, gebaseerd op verschillende planmethodieken, van 
kracht zijn. Bouwactiviteiten zijn vaak pas mogelijk na afwijkingsprocedures, omdat 
bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar. Met actuele bestemmingsregels hoeven minder 
procedures doorlopen te worden en is als gevolg daarvan minder ambtelijke capaciteit nodig.  
 
Het doel van dit bestemmingsplan is een actuele bestemmingsregeling van de nu bestaande feitelijke 
en juridisch-planologisch vigerende situatie, getoetst aan de in de loop der tijd in werking getreden 
sectorale wetgeving.  
 
Dit plangebied ligt binnen het gebied van het in ontwikkeling zijnde Masterplan Buitenhaven (Project 
Stadshavens Vlissingen), maar zal, voor wat de toelaatbare bedrijvigheid in dit deelgebied betreft, niet 
of nauwelijks tot betekenende nieuwe inzichten leiden. Ruimtelijke ingrepen, die in dat project zouden 
kunnen worden opgenomen, kunnen op ieder gewenst moment via een geëigende planologische 
procedure worden geregeld.  
 
Een bestemmingsplan geeft uitsluitend procedurele rechtszekerheid en geen materiële 
rechtszekerheid. Met andere woorden, een vastgestelde bestemming geeft geen recht of garantie op 
de onaantastbaarheid daarvan, mits de wettelijk voorgeschreven procedure(s) tot afwijking van of 
voor een nieuw bestemmingsplan worden nageleefd door de overheid.  
 
 
1.2   Plangebied 
 
Dit bestemmingsplan omvat het huidige Bedrijventerrein Souburg. Op figuur 1 is het plangebied 
aangegeven. 
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Figuur 1  Ligging plangebied 
 
 
1.3   Opzet toelichting 
 
Getracht is de toelichting logisch op te bouwen. Met verwerking van de inventarisatie van het 
plangebied (hoofdstuk 2) en de uitkomsten van de te onderzoeken milieuaspecten (hoofdstuk 3) is de 
planbeschrijving (hoofdstuk 4) opgesteld.  
 
In hoofdstuk 5 is de juridische vormgeving beschreven en in hoofdstuk 6 de uitvoerbaarheid van het 
plan.   
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2.    INVENTARISATIE PLANGEBIED 
 
 

2.1    Geldend planologisch regime 
 
Voor het plangebied is momenteel het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Souburg’ van kracht, 
vastgesteld door de gemeenteraad op 31 augustus 2000 en gedeeltelijk goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Zeeland op 21 november 2000. 
 
 
2.2    Beleidskader 
 
2.2.1   Rijksbeleid 
2.2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte/AMVB Ruimte 
Op 22 november 2011 is deze structuurvisie, die de tot dat moment vigerende Nota Ruimte vervangt, 
door de Tweede Kamer aanvaard en is op 1 januari 2012 in werking getreden. 
 
In deze structuurvisie schetst het Rijk ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028. De 
forse bezuinigingsopgave maakt, dat er scherp geprioriteerd moet worden. Daarnaast laat het Rijk de 
verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening zoveel mogelijk over aan de provincies en 
gemeenten. In het ontwerp worden een aantal nationale belangen benoemd, maar deze hebben geen 
betrekking op die gemeentelijke (bestemmings)plannen, die als belangrijkste doel hebben een 
actualisatie van de juridisch-planologische regelgeving.  
 
De AmvB geeft ten aanzien van een beperkt aantal onderwerpen regels. Voor dit bestemmingsplan is 
uitsluitend de beschermingszone van de regionale waterkering niet aan de orde. Deze is op de 
verbeelding opgenomen. In het Besluit ruimtelijke ordening, tevens vertaald in de ‘Verordening ruimte 
provincie Zeeland’, is inmiddels de zgn. duurzaamheidsladder opgenomen. In de volgende paragraaf 
wordt hierop ingegaan, voor zover relevant voor dit bestemmingsplan. 
 
Voor Rijksweg A 58 geldt een bebouwingsvrije zone van 50 meter vanuit het hart van de zuidelijke 
rijstrook. Deze is met een gebiedsaanduiding opgenomen in het bestemmingsplan. 
 
Het ruimtelijk beleid van het Rijk vormt geen beletsel voor de vaststelling van dit bestemmingsplan. 
 
2.2.2   Provinciaal beleid 
2.2.2.1 Omgevingsplan Zeeland 2012-2018/Verordening ruimte provincie Zeeland 
Het ‘Omgevingsplan Zeeland 2012-2018’ en de ‘Verordening ruimte provincie Zeeland’ zijn door 
Provinciale Staten op 28 september 2012 vastgesteld. 
 
Dit bedrijventerrein is in het omgevingsplan (samen met bedrijventerrein Poortersweg) aangegeven 
als een grootschalig bedrijventerrein. Detailhandel wordt in dit plangebied niet toegelaten met 
uitzondering van de bestaande grootschalige detailhandel (een bouwmarkt), ondergeschikte 
detailhandel en productiegebonden detailhandel. Ten aanzien van kantoren is bepaald, dat (middels 
afwijking van de Verordening Ruimte Provincie Zeeland) vestiging aan toegangswegen naar het 
stadscentrum, dichtbij doorgaande wegen en aan de stadsranden bij de toegangswegen mogelijk kan 
worden gemaakt, indien aannemelijk wordt gemaakt dat vestigingsruimte, mede gelet op specifieke 
vestigingseisen, in de centra ontbreekt. Deze afwijkingsregeling is doorvertaald in dit 
bestemmingsplan. 
 
Doelstelling is het door de steden en regio’s kunnen aanbieden van voldoende aanbod van kwalitatief 
hoogwaardige bedrijventerreinen. In 2018 is er voldoende aanbod aan goed ontsloten 
bedrijventerreinen om de economische dynamiek optimaal te dienen. Er is geen structureel 
overaanbod en door herstructurering sluit de kwaliteit van bedrijventerreinen goed aan bij wensen en 
kansen uit de markt. Terreinen voegen zich goed in de (landschappelijke) omgeving. 
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De Provincie Zeeland bevordert optimale afstemming van vraag en aanbod van bedrijventerreinen, 
herstructurering van bestaande terreinen, zorgvuldig ruimtegebruik, landschappelijke inpassing en 
goede bereikbaarheid. Hiervoor wordt de duurzaamheidsladder gehanteerd, die inmiddels ook, op 
basis van het nationaal ruimtelijk beleid, in het Besluit ruimtelijke ordening is opgenomen. Voor dit 
(bestaande) bedrijventerrein is reeds voldaan aan beschreven processtappen. Wel is deze van 
toepassing voor het geval door middel van de afwijkingsbevoegdheid kantoren toegestaan gaan 
worden op dit terrein. De Provincie heeft daarop in zijn vooroverlegreactie expliciet gewezen. 
 
Omdat de bedrijventerreinenmarkt regionaal georiënteerd is, werken gemeenten samen in regionaal 
verband en wordt hun bedrijventerreinenbeleid afgestemd in bedrijventerreinenprogramma’s. Op 16 
november 2010 is het bedrijventerreinenprogramma voor Walcheren tot 2016 vastgesteld. Overigens 
zal deze bedrijventerreinvisie moeten worden geactualiseerd en vervangen door een nieuwe regionale 
visie, die mede tot stand dient te komen op basis van de duurzaamheidsladder. Naar verwachting zal 
deze nieuwe visie voor dit bestaande terrein geen ingrijpende gevolgen hebben. Mocht dit niettemin 
toch het geval zijn, dan zou dit kunnen leiden tot een aanpassing van dit bestemmingsplan. 
 
In dit regionale programma is het bedrijventerrein Souburg opgenomen als grootschalig modern 
terrein aan de snelweg. Een grootschalig bedrijventerrein is - in algemene zin - een bestaand terrein, 
gelegen bij een stad of dragende kern, laat bedrijven tot milieucategorie 4.1 (grootste afstand tot 
aaneengesloten woonbebouwing 200 meter), een kavelgrootte groter of kleiner dan 0,5 ha en 
uitbreiding mogelijk in de vorm van stedenbouwkundige afronding en bij verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit. Modern betekent meer aandacht voor kwaliteit en verschijningsvorm. 
 
2.2.2.2 Conclusie 
Het voorliggende geactualiseerde bestemmingsplan Bedrijventerrein Souburg voldoet aan het 
provinciale ruimtelijke beleid. 
 
2.2.3   Gemeentelijk beleid 
2.2.3.1 Structuurvisie 
Op 17 december 2009 heeft de gemeenteraad de structuurvisie ‘Vlissingen aan zee – een zee aan 
ruimte’ en de Woonvisie Vlissingen 2020 vastgesteld. Een structuurvisie richt zich per definitie 
hoofdzakelijk op mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en minder op beheer van een 
bestaande situatie. Dit bedrijventerrein staat als zodanig aangegeven. Op de visiekaart is de vestiging 
van een trekker (‘landmark’) op dit belangrijke knooppunt bij de entree van de stad benoemd. Dit 
bestemmingsplan laat de beoogde doelstellingen uit de structuurvisie toe. De structuurvisie, zo is de 
doelstelling, zal in 2013/2014 worden herijkt. Mocht dit, wat niet in de lijn der verwachting ligt,  
gevolgen hebben voor dit bedrijventerrein, dan zou dit kunnen leiden tot een aanpassing van dit 
bestemmingsplan. 
 
2.2.3.2 Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 
Het GVVP 2012 - 2020 geeft Rijksweg A58 aan als nationale stroomweg. Daarvoor geldt een 
bebouwingsvrije zone van 50 meter, waarbinnen niet gebouwd mag worden, gerekend vanuit de as 
van de zuidelijke rijstrook. Daarvoor is een gebiedsaanduiding (vrijwaringszone - weg) opgenomen.  
 
De weg naar de A58 vanaf de kruising Poortersweg-Veerhavenweg en de ontsluiting van het terrein 
op de Ritthemsestraat zijn aangeduid als gebiedsontsluitingswegen. Dit bestemmingsplan laat de 
bestaande ontsluiting van het bedrijventerrein onveranderd. Momenteel vindt studie plaats naar een 
verbetering van deze kruising. Mocht dit doorgang vinden, dan past dit binnen de kaders van dit 
bestemmingsplan. 
 
De interne ontsluiting kan op basis van dit bestemmingsplan flexibel, al naar gelang de behoefte en 
wensen in relatie tot de vraag van bedrijven, worden ingericht. Dat impliceert, dat dit 
bestemmingsplan een eventueel toekomstig gewenste verbinding (o.a. voor landbouwverkeer en 
bestemmingsverkeer) van de Poortersweg naar de Ritthemsestraat niet in de weg staat. 
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2.3    Leidingen 
 
Planologisch relevante leidingen dienen in het bestemmingsplan als zodanig te worden bestemd door 
middel van een dubbelbestemming. Het betreft leidingen, waarlangs de volgende producten worden 
vervoerd: 
- gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen en goederen; 
- aardgas met een diameter groter dan of gelijk aan 18 inch; 
- defensiebrandstoffen; 
- warmte en afvalwater, ruwwater of halffabrikaat voor de drink- en industriewatervoorziening met 

een diameter groter dan of gelijk aan 18 inch. 
Daarnaast dienen hoogspanningsleidingen in het bestemmingsplan te worden opgenomen.  
 
In het onderhavige plangebied liggen een hogedruk aardgastransportleiding, een rioolpersleiding en  
een hoogspanningsverbinding. Vanuit dit aspect bestaan er (enige) beperkingen in de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden in de zones (gemeten vanuit het hart van de leiding) langs en de grond onder 
deze leidingen.  
 
De gronden binnen deze zones hebben een dubbelbestemming leiding verkregen, wat betekent, dat 
uitsluitend gebouwd mag worden, indien het belang van de leiding niet onevenredig wordt geschaad 
en na advies van de leidingbeheerder. 
 
 
2.4    Functies 
 
Het plangebied is geïnventariseerd op alle functies, waartoe verwezen wordt naar bijlage 1 bij deze 
toelichting. Deze inventarisatie is van belang voor de bestemmingstoedeling, voor de milieuzonering 
en voor inzicht in de vraag of en zo ja welke functies mogelijk daarmee strijdig zijn. In de 
planbeschrijving wordt hierop nader ingegaan.   
 
 
2.5    Nieuwe ontwikkelingen 
 
In juridisch-planologische zin initieert dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen. De 
bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden worden gecontinueerd, met dien verstande dat de Staat 
van Bedrijfsactiviteiten is geactualiseerd naar de huidige inzichten. Feitelijk betekent dit dat, in lijn van 
de inmiddels gevestigde bedrijven, nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen binnen de kaders van dit 
bestemmingsplan. 
 
Mochten in ontwikkeling zijnde ruimtelijke plannen in de omgeving van dit plangebied ook leiden tot 
ruimtelijke ingrepen in het gebied van dit bestemmingsplan, dan zal moeten worden bezien of dit 
binnen dit bestemmingsplan past. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal een aanpassing noodzakelijk 
zijn. 
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3.     MILIEU 
 
 

3.1    Water 
 
Door de Commissie Waterbeheer 21e eeuw is het instrument van de watertoets geïntroduceerd. De 
watertoets is verankerd op alle ruimtelijke planniveaus, die Nederland kent. De watertoets is een 
beoordeling van de invloed, die ontwikkelingen of beheer van een plangebied hebben op het 
watersysteem in dat gebied. Het is noodzakelijk de gevolgen van de beoogde ontwikkelingen voor de 
waterhuishoudkunde en het watersysteem na te gaan. Als basis hiervoor is de Deelstroomgebiedsvisie 
Zeeland en het Waterplan Vlissingen 2004-2008 opgesteld. In de Deelstroomgebiedsvisie signaleert 
men het tekort aan berging in de bebouwde gebieden en wordt o.a. aandacht besteed aan het 
toetsen van het regionale watersysteem aan de normen voor wateroverlast. In het Waterplan 
Vlissingen is een visie neergelegd op het waterbeheer in het stedelijk gebied van Vlissingen, waarbij 
het uitgangspunt is om te komen tot een duurzaam, gezond en veerkrachtig stedelijk watersysteem. 
 
Met het Waterschap Scheldestromen wordt overleg gevoerd over de wateraspecten in bestaande 
wijken. In bestaande wijken zal, indien herinrichting aan de orde is, aandacht besteed worden aan de 
mogelijkheden ter verbetering van de wateraspecten. Bij nieuwe ontwikkelingen zal vanaf het begin 
van de inrichting van de te ontwikkelen locatie, het waterschap betrokken worden om een 
waterhuishoudkundig aanvaardbare situatie te creëren.  
 
Voor de watertoets is gebruik gemaakt van de door het waterschap aanbevolen tabel. 
 
Thema Waterdoelstelling Uitwerking  
Veiligheid/Water-
kering 

Waarborgen veiligheidsniveau 
en daarvoor benodigde ruimte 

In het plangebied ligt de beschermingszone Á 
van het waterstaatswerk van de primaire water-
kering om de Buitenhaven. Deze is mede 
bestemd tot ‘Waterstaat’. 

Wateroverlast  Voldoende hoog gebouwd om 
instroming van oppervlaktewa-
ter in maatgevende situatie(s) 
te voorkomen. Voldoende ruim-
te voor vasthouden/bergen/ 
afvoeren van water.  

Het oppervlak aan waterberging voor het gehele 
bedrijventerrein is gelijk gebleven. Het totaal van 
het inmiddels verharde en nog te verharden 
oppervlak bedraagt 188.600 m2. Dit genereert bij 
een maatgevende neerslag van 75 mm een 
opgave aan waterberging van 14.145 m3. 
Inmiddels is in het gebied (o.a. aan de Visode-
weg) waterberging gerealiseerd van in totaal 
5.145 m3. Dit was groter dan oorspronkelijk 
direct noodzakelijk was voor het (nu inmiddels) 
gerealiseerde bedrijventerrein. Hierdoor resteert 
nog een toekomstige opgave aan waterberging 
van (afg.) 9.000 m³. Dit omvat een oppervlakte 
van ca 0,9 ha. In de regels zal dit worden 
opgenomen. Er is voldoende ruimte in het 
plangebied om aan deze eis te voldoen. Met 
name wordt gedacht aan de noordzijde nabij de 
gasleiding en aan de westzijde als 
landschappelijke inpassing nabij de Ankerweg. 

Riolering/RWZI  
 

Afkoppelen van (schone) ver-
harde oppervlakken i.v.m. re-
ductie hydraulische belasting 
RWZI en transportsysteem met 
beperken overstorten. Rekening 
houden met (eventuele beno-
digde filter) ruimte daarvoor. 

De aan te leggen riolering zal bestaan uit een 
gescheiden rioolstelsel. 

Watervoorziening 
/-aanvoer 

Het voorzien van de bestaande 
functie van (grond- en/of op-

De watervoorziening is niet in het geding. 
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Thema Waterdoelstelling Uitwerking  
pervlakte)water van de juiste 
kwaliteit en de juiste hoeveel-
heid op het juiste moment. Het 
tegengaan van nadelige effec-
ten van veranderingen in ruim-
tegebruik op de behoefte aan 
water. 

Volksgezondheid  Minimaliseren risico watergere-
lateerde ziekten en plagen. 
Voorkomen van verdrinkingsge-
vaar/-risico’s via o.a.  de daar-
voor benodigde ruimte. 

Oppervlaktewater wordt voorzien van kindvrien-
delijke oevers. 

Bodemdaling Voorkómen van maatregelen, 
die (extra) maaivelddalingen, 
met name in zettingsgevoelige 
gebieden kunnen veroorzaken. 

De polderpeilen worden niet aangepast. Bodem-
daling zal niet optreden. 

Grondwaterover-
last 

Tegengaan/verhelpen van 
grondwateroverlast. 

Er zijn geen problemen bekend. 

Oppervlaktewa-
terkwaliteit 

Behoud/realisatie van goede 
oppervlaktewaterkwaliteit voor 
mens en natuur. Vergroten van 
de veerkracht van het water-
systeem. 

Er zijn geen nadelige gevolgen voor de water-
kwaliteit. Zie ook onder wateroverlast (ver-
gunning Wvo).  

Grondwaterkwali-
teit 

Behoud/Realisatie van een 
goede grondwaterkwaliteit voor 
mens en natuur. 

Er wordt niet gebouwd in een natuurgebied, 
(specifiek daarvoor bedoelt) infiltratiegebied 
en/of gebied voor drinkwatervoorziening. 

Verdroging Bescherming karakteristieke 
grondwater afhankelijke ecolo-
gische waarden; met name van 
belang in/rond natuurgebieden 
(voor hydrologische beïnvloe-
dingszone zie  Omgevingsplan) 

Verdroging is niet aan de orde. 

Natte natuur Ontwikkeling/Bescherming van 
een rijke gevarieerde en 
natuurlijk karakteristieke aqua-
tische natuur. 

Het plangebied grenst niet aan natte natuur-
gebieden. Er zijn daarom geen bijzondere maat-
regelen te treffen. 

Onderhoud (mo-
gelijkheden) wa-
terlopen 

Oppervlaktewater dient ade-
quaat onderhouden te kunnen 
worden. 

De mogelijkheden voor het onderhoud zijn 
gewaarborgd. De stroken zijn bestemd tot groen.

Waterschapswe-
gen 

Aanwezigheid waterschapswe-
gen binnen/nabij het plange-
bied. 

In het plangebied komen geen waterschapswe-
gen voor. 

 
 
3.2    Bodem en explosieven 
 
3.2.1   Normstelling en beleid 
Wettelijk is geregeld, dat ontwikkelingen pas mogen plaatsvinden als de bodem, waarop deze 
ontwikkelingen gaan plaatsvinden, geschikt is, of geschikt te maken is, voor het beoogde doel. Bij 
nieuwbouw dient de bodemkwaliteit door middel van onderzoek, vooraf aan de vaststelling van het 
bestemmingsplan in beeld te zijn gebracht.  
 
Per 1 januari 2008 is het Besluit Bodemkwaliteit in werking getreden. Op grond van dit besluit wordt 
de verplichting gesteld om een bodemfunctieklassenkaart op te stellen. Op 27 januari 2009 is deze 
kaart voor het grondgebied van de Gemeente Vlissingen vastgesteld door burgemeester en 
wethouders. Op deze kaart heeft het gebied van dit bestemmingsplan de functie ‘industrieterrein’. Bij 
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het toepassen van grond binnen het plangebied, zal deze de kwaliteit ‘industrie’ moeten hebben of 
schoner. 
 
3.2.2   Onderzoeksresultaten 
Bodem 
Onder het westelijk deel van het plangebied bevindt zich een voormalige stortplaats voor 
huishoudelijk afval (70%), bouw- en sloopafval (20%) en bedrijfsafval (10%). Deze stortplaats is 
onderzocht in het kader van nazorg voormalige stortplaatsen in opdracht van de provincie Zeeland. Uit 
dit onderzoek blijkt dat de afdeklaag van de voormalige stortplaats erg dun is dat nader onderzoek 
naar grond en grondwater noodzakelijk is.  
 
De ligging van de voormalige stortplaats is weergegeven in onderstaande afbeelding. 
 

 
 
In 2005 is een Verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op enkele deellocaties rondom het 
voormalige Olau-terrein (De Klerk Milieuadvies, rapportnummer 05RDK045.10). In dit onderzoek zijn 
visueel asbestverdacht materialen waargenomen. Met name de afdeklaag en het grondwater zijn 
analytisch onderzocht. In de afdeklaag blijken alleen lichte verontreinigingen aanwezig te zijn. Het 
grondwater is sterk verontreinigd met arseen, wat wordt toegeschreven aan een natuurlijke 
achtergrondwaarde.  
 
Het stortmateriaal is niet uitgebreid onderzocht, maar visueel is waargenomen dat deze voornamelijk 
bestaat uit baksteen en/of puin. Het stortmateriaal kan plaatselijk sterk in samenstelling en 
verontreinigingsgraad variëren. Nagegaan zal moeten worden welke maatregelen noodzakelijk zijn om 
contact met mogelijk verontreinigd stortmateriaal te voorkomen. Daarnaast is het raadzaam de 
draagkracht van de bodem te onderzoeken in verband met het aanwezige stortmateriaal. 
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Explosieven 
In opdracht van de Gemeente Vlissingen is een bureauonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke 
aanwezigheid van niet-gesprongen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de 
bodem. Uit de concept risicokaart blijkt, dat het westelijk deel van het plangebied wordt aangeduid als 
risicogebied. Op dit deel van de locatie zijn in de Tweede Wereldoorlog mijnenvelden aanwezig 
geweest.  
 
Wanneer werkzaamheden in de bodem plaats gaan vinden, zal vooraf verder (bureau)onderzoek 
uitgevoerd moeten worden. Om meer inzicht te krijgen in de grootte van de risico’s bij 
werkzaamheden in de bodem, kan alsdan in eerste instantie overgegaan worden tot het laten 
opstellen van een Projectgebonden Risico Analyse. 
 
 
3.3    Geluid 
 
3.3.1   Normstelling en beleid 
Op grond van de Wet geluidhinder moet bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, waarbinnen 
nieuwbouw van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen worden toegelaten, de 
akoestische aspecten worden onderzocht. Dit betreft geluid vanwege wegverkeerslawaai, 
industrielawaai en spoorweglawaai.  
 
3.3.2   Onderzoeksresultaten 
3.3.2.1 Wegverkeerslawaai 
Dit bestemmingsplan is gericht op actualisatie van de geldende planologische regels. Nieuwe 
(bedrijfs)woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen worden in dit bestemmingsplan niet 
toelaatbaar gesteld. De twee bestaande bedrijfswoningen zijn gelegaliseerd.  
 
Akoestisch onderzoek tengevolge van wegverkeerslawaai is om die reden dan ook niet noodzakelijk. 
 
3.3.2.2  Spoorweglawaai 
Zoals onder 3.3.2.1 al staat aangegeven, is dit bestemmingsplan gericht op de actualisatie van de 
geldende planologisch regels. Nieuwe (bedrijifs)woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen 
worden in dit bestemmingsplan niet toelaatbaar gesteld. De twee bestaande bedrijfswoningen zijn 
gelegaliseerd. Ter hoogte van het plangebied bedraagt de zone 100 meter, zodat het plangebied 
volledig buiten de zone van de spoorweg valt.  
 
Akoestisch onderzoek tengevolge van spoorweglawaai is om die reden dan ook niet noodzakelijk. 
 
3.3.2.3 Industrielawaai 
De door de raad op 24 september 2009 vastgestelde parapluherziening voor verschillende 
bestemmingsplannen (in werking getreden 19 november 2009), waarin de geluidszone vanwege het 
industrielawaai van het industrieterrein De Schelde/Buitenhaven is verankerd, ligt over het gebied van 
dit bestemmingsplan. De geluidzone is op figuur 2 aangegeven.  
 
Binnen de geluidszone, die binnen dit bestemmingsplan is gelegen, zijn geen nieuwe 
(bedrijifs)woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen geprojecteerd. De twee bestaande 
bedrijfswoningen zijn gelegaliseerd. Op dit bedrijventerrein zijn geluidhinderlijke inrichtingen 
uitgesloten, wat overeenkomst met het nu nog vigerende bestemmingsplan.  
 
Akoestisch onderzoek tengevolge van het industrielawaai is om die reden dan ook niet noodzakelijk. 
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Figuur 2 Geluidzone (groen) gezoneerd industrieterrein De Schelde/Buitenhaven (blauw) en begrenzing 

bedrijventerrein Souburg (rood) 
 
 
3.4    Externe Veiligheid 
 
3.4.1   Normstelling en beleid 
3.4.1.1 Algemeen 
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, 
namelijk: 
- bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
- vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 
 
In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon op een 
bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij 
onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het plaatsgebonden risico wordt 
weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. Het groepsrisico 
drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als 
rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen.  

 
3.4.1.2 Risicovolle inrichtingen 
Op 27 oktober 2004 zijn het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) en de bijbehorende 
Regeling externe veiligheid inrichtingen (hierna: Revi) in werking getreden. Met deze besluiten wordt 
beoogd een wettelijke grondslag te geven aan het externe veiligheidsbeleid rondom risicovolle 
inrichtingen. Het doel van het besluit is de risico's, waaraan burgers in hun leefomgeving worden 
blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Op basis 
van het Bevi geldt voor het plaatsgebonden risico rondom een risicovolle inrichting een grenswaarde 
voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een 
niveau van 10-6 per jaar. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet aan deze normen worden 
voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
 
Het Bevi bevat geen norm voor het groepsrisico; wel geldt op basis van het Bevi een 
verantwoordingsplicht ten aanzien van het groepsrisico in het invloedsgebied rondom de inrichting. De 



 

 12

in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het groepsrisico (zie hieronder) geldt daarbij 
als oriëntatiewaarde.  
 
3.4.1.3 Buisleidingen 
Voor ruimtelijke plannen in de omgeving van hogedruk aardgastransportleidingen (met een werkdruk 
van 16 bar of meer) is sinds 1 januari 2011 het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de 
bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Het Bevb regelt onder andere welke 
veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De 
normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Net als bij het Bevi worden 
de risicoafstanden en rekenmethodiek die volgen uit het Bevb opgenomen in een regeling. 
 
Voor hogedruk-aardgastransportleidingen is sinds 1 mei 2010 het rekenpakket CAROLA beschikbaar 
voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse hogedruk-
aardgastransportleidingen. CAROLA staat voor: Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan 
Ondergrondse Leidingen met Aardgas. Het rekenpakket voor bevoegd gezag, adviesbureaus, 
leidingeigenaren en leidingexploitanten is gebaseerd op een rekenmethodiek, die is ontwikkeld door 
de Gasunie en het RIVM.  
 
3.4.1.4 Vervoer van gevaarlijke stoffen 
In augustus 2004 is de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen in de Staatscourant 
gepubliceerd. In deze circulaire is het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over water, wegen en spoorwegen opgenomen. Op basis van de circulaire geldt voor 
bestaande situaties de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico ter plaatse van kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten van 10-5 per jaar en de streefwaarde 10-6 per jaar. In nieuwe situaties is 
de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico ter plaatse van kwetsbare objecten 10-6 per jaar. Voor 
beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde.  
 
Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico of 
een toename van het groepsrisico een verantwoordingsplicht. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel 
in bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een afstand van 200 meter vanaf het 
tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. 
 
Op 1 januari 2010 is het “Besluit tot wijziging van de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen gelet op de voorgenomen invoering van het Basisnet” in werking getreden. Dit besluit bepaalt 
o.a., dat een berekening van het plaatsgebonden risico achterwege kan blijven ten aanzien van wegen 
en vaarwegen, die deel uitmaken van het Basisnet Weg of Basisnet Water.  
 
3.4.1.5 Beleidsvisies Gemeente Vlissingen en Provincie Zeeland 
In oktober 2005 is door de provincie de beleidsvisie externe veiligheid “Risico’s InZicht” vastgesteld. 
In maart 2006 is door de gemeente de Beleidsvisie Externe Veiligheid Gemeente Vlissingen 
vastgesteld. Door de provincie is in maart 2009 een toelichting op de beleidsvisie vastgesteld. Een 
toelichting van nagenoeg gelijkstrekkende inhoud is door de Gemeente Vlissingen op 28 september 
2010 vastgesteld. Deze beleidsvisie vormt een uitwerking van het rijksbeleid met betrekking tot 
externe veiligheid. Toetsing aan deze beleidsvisies en toelichtingen vindt plaats bij procedures in het 
kader van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. Op grond van de beleidsvisies en 
toelichtingen is bij ruimtelijke plannen geen uitgebreide verantwoording van het groepsrisico 
noodzakelijk, wanneer: 
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. 
 
Zowel de Provincie Zeeland als de Gemeente Vlissingen hanteren de volgende beleidsregels: 
 
Ad b; tot een factor 10 onder de oriënterende waarde wordt geen uitgebreid onderzoek vereist naar 
het groepsrisico; dit criterium is van toepassing op situaties met een zeer laag groepsrisico in de 
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bestaande en nieuwe situatie in een gebied buiten de bebouwde kom met een overwegend 
agrarische, landschappelijke of extensieve recreatieve functie. 
 
Ad c; tot een toename van het groepsrisico van 10% wordt de toename als marginaal beschouwd; dit 
criterium is uitsluitend van toepassing, indien kwantitatief is vastgesteld, dat het groepsrisico in de 
bestaande situatie onder de oriënterende waarde ligt; is dit niet het geval, dan dient er een 
uitgebreide verantwoording te worden opgesteld. 
 
Pas als de risicosituatie niet voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden a, b of c, met 
inachtneming van hiervoor aangehaalde beleidsregels, is een uitgebreide verantwoording van het 
groepsrisico vereist, waarbij aandacht wordt besteed aan de criteria zelfredzaamheid, beheersbaarheid 
en resteffecten.  
 
In andere situaties is of geen (binnen het invloedsgebied bevinden zich geen beperkt kwetsbare of 
kwetsbare objecten) of een beperkte verantwoordingsplicht van toepassing (binnen het 
invloedsgebied bevinden zich beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten en er wordt tevens voldaan 
aan het hiervoor genoemde criterium onder b en/of c).  
 
In tabel 1 worden de mogelijk voorkomende situaties schematisch weergegeven. Daaronder wordt 
criterium c van de beleidsvisie nader toegelicht. 
 

 Geen 
verantwoordingsplicht 
 

Beperkte 
verantwoordingsplicht 
 

Uitgebreide 
verantwoordingsplicht 
 

Situatie Binnen het invloedsgebied 
van een risicobron 
bevinden zich geen - al 
dan niet geprojecteerde - 
(beperkt) kwetsbare 
objecten. In dit geval 
wordt voldaan aan 
criterium a. 

Binnen het invloedsgebied 
van een risicobron 
bevinden zich –al dan niet 
geprojecteerde- (beperkt) 
kwetsbare objecten en er 
wordt tevens voldaan aan 
criterium b en/of c. 
 

Binnen het invloedsgebied 
van een risicobron 
bevinden zich - al dan 
niet geprojecteerde - 
(beperkt) kwetsbare 
objecten en er wordt 
tevens niet voldaan aan 
criterium b en c. 

Werkwijze Verantwoordingsplicht is 
niet van toepassing. 

Er kan worden volstaan 
met een kwalitatieve 
analyse van het 
groepsrisico in de nieuwe 
situatie. De verantwoor-
dingsplicht wordt ingevuld 
op basis van deze 
kwalitatieve analyse. 

De verantwoordingplicht 
wordt ingevuld conform 
de hierover gepubliceerde 
handreiking(en) zoals de 
‘Handreiking verantwoor-
dingsplicht’ van het 
ministerie van VROM. 
 

Tabel 1: Overzicht situaties verantwoordingsplicht 
 
Toelichting op criterium c 
Onderstaand is een toelichting op criterium c weergegeven. Uit de gemeentelijk Beleidsvisie Externe 
Veiligheid en de toelichting daarop, volgt namelijk dat de criteria a en b niet aan de orde zijn ten 
aanzien van de vaststelling van dit bestemmingsplan. 
 
Bij criterium c wordt in de beleidsvisie de vuistregel gehanteerd dat een toename van het groepsrisico 
met 10% door de gemeente beschouwd wordt als een marginale toename. Dit criterium is uitsluitend 
van toepassing indien kwantitatief is vastgesteld dat het groepsrisico in de bestaande situatie onder 
de oriënterende waarde ligt. Is dit niet het geval, of is de hoogte van het groepsrisico niet bekend, 
dan dient er een uitgebreide verantwoording te worden opgesteld. 
 
Uit de toelichting op de gemeentelijke beleidsvisie externe veiligheid is verklaard dat de vuistregel  
zoals beschreven onder “ad c” is bedoeld als handreiking om situatie “c” te beoordelen, waarin de 
gemeente geen uitgebreide verantwoording verwacht. De beschreven beoordelingsmethodiek heeft 
een indicatief karakter en dient niet te worden geïnterpreteerd als een kwantitatieve methodiek 
waarvan de begrenzingen scherp zijn geformuleerd. Het hanteren van de methodiek geeft de 
beoordelaar een aanwijzing of een uitgebreide beoordeling wel of niet verwacht wordt.  
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De beschreven beoordelingsmethodiek geeft uitsluitend een aanwijzing over de mate van 
uitgebreidheid van de verantwoording. Indien de hier beschreven kwalitatieve methodiek leidt tot de 
conclusie dat een uitgebreide verantwoording niet noodzakelijk is, dan volstaat de beschrijving van die 
afweging als beperkte verantwoording. 
 
3.4.2   Onderzoeksresultaten 
3.4.2.1 Risicovolle inrichtingen 
Binnen het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen gelegen, waarop het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi) van toepassing is. Uit de gemeentelijke beleidsvisie externe veiligheid en de 
toelichting daarop, is vastgelegd dat op kleinschalige bedrijventerreinen - waaronder het 
bedrijventerrein Souburg - geen nieuwe Bevi-bedrijven worden toegelaten. In dit bestemmingsplan 
wordt vestiging van risicovolle inrichtingen om die reden uitgesloten.  
 
Op ruim honderd meter afstand van het plangebied bevindt zich een propaantank welke behoort bij 
het akkerbouwbedrijf, dat gevestigd is op het adres Ritthemsestraat 104. Op grond van het 
Activiteitenbesluit wet milieubeheer geldt een veiligheidsafstand van 20 meter van het vulpunt en de 
opslagtank. Het bedrijventerrein Souburg ligt niet binnen deze veiligheidsafstand.  
 
Verder bevinden zich in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle inrichtingen waarop het Bevi 
van toepassing is. 
 
3.4.2.2 Buisleidingen 
In de gemeente Vlissingen bevinden zich diverse hogedruk aardgastransportleidingen. Binnen de 
bebouwde kom van de gemeente worden alle leidingen beheerd door de Nederlandse Gasunie. Om de 
risico's als gevolg van deze leidingen inzichtelijk te maken en te bepalen of sprake is van knelpunten 
op het gebied van externe veiligheid, zijn door stedenbouwkundig adviesbureau RBOI voor deze 
leidingen het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) berekend.  
 
De rapportage is op 13 februari 2012 opgeleverd (zie bijlage 2). De Gasunie en de Gemeente 
Vlissingen voldoen hiermee aan de wettelijke verplichtingen uit het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb). Aan de hand van deze berekening kan de gemeente het groepsrisico in haar 
bestemmingsplannen verantwoorden. De risicoberekeningen zijn conform de wettelijk voorgeschreven 
rekenmethode uitgevoerd met het rekenprogramma CAROLA.  
 
Binnen het plangebied is één aardgastransportleiding met een werkdruk van 16 bar of meer aanwezig. 
De gegevens van deze leiding zijn opgenomen in onderstaande tabel.  
 
Eigenaar Leidingnaam Diameter 

[mm] 
Druk [bar] Breedte invloedsgebied [meter]  

Ned. Gasunie Z-567-01 323.90 40.00 140 m 
 
Binnen of in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen andere buisleidingen voor het transport 
van (overige) gevaarlijke stoffen aanwezig.  
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
Uit de berekeningen blijkt, dat de plaatsgebonden 10-6-risicocontouren van alle hogedruk 
aardgastransportleidingen, die in het beheer zijn van de Gansunie, nergens buiten de leidingen liggen 
in de Gemeente Vlissingen. Ter plaatse van deze leidingen zijn geen kwetsbare objecten aanwezig of 
geprojecteerd. Dit geldt dus ook voor leiding Z-567-01 ter plaatse van het bedrijventerrein Souburg. 
Hiermee wordt voldaan aan de normstelling uit het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
 
Groepsrisico (GR)  
Uit de berekeningen van RBOI blijkt, dat het groepsrisico voor alle hogedruk aardgasleidingen in de 
Gemeente Vlissingen, die in het beheer zijn bij de Nederlandse Gasunie, het maximale groepsrisico 
kleiner is dan de oriëntatiewaarde. Dit geldt dus ook voor leiding Z-567-01 ter plaatse van het 
bedrijventerrein Souburg. Hiermee wordt voldaan aan de normstelling uit het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb). 
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3.4.2.3 Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 
Het bedrijventerrein Souburg grenst aan de A58 en aan de Veerhavenweg. Deze verkeersroutes zijn 
aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Onderstaand wordt ingegaan op de gevolgen 
hiervan voor het bestemmingsplan Souburg.  
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
Uit de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (1 januari 2010) blijkt, dat bij vaststelling 
van bestemmingsplannen welke gelegen zijn langs wegen die deel uitmaken van het  Basisnet Weg de 
berekening van het plaatsgebonden risico achterwege kan blijven. Bij Basisnet Weg gelden namelijk 
de afstanden (veiligheidszone), die in bijlage 5 bij deze circulaire zijn opgenomen. Op deze afstanden 
mag het plaatsgebonden risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen niet meer bedragen dan 
10-6 per jaar. Voor de situaties waarin de afstand “0” is vermeld, betekent dit, dat het plaatsgebonden 
risico vanwege dat vervoer op het midden van de weg niet meer mag bedragen dan 10-6 per jaar. De 
A58 is opgenomen in bijlage 5 van de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen en kent 
een afstand van 0 meter (zie onderstaande tabel). De berekening van het plaatsgebonden risico kan 
derhalve achterwege blijven.  
 
Wegvlak Naamgeving Veiligheidszone 

gemeten vanaf 
het midden van 
de weg  

Vervoershoeveelheid 
GF3 voor het 
berekenen van het 
GR 

Bijzonderheden 

Onbekend A58: N288 
Vlissingen – afrit 
38 (Arnestein) 

0 500 - 

 
Hetzelfde geldt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Veerhavenweg. De Veerhavenweg is 
aangewezen voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze route wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve 
van de bevoorrading van LPG-tankstations. Aangezien het vervoer van gevaarlijke stoffen, dat over de 
Veerhavenweg getransporteerd wordt via de A58 wordt aangevoerd, geldt voor de Veerhavenweg 
eveneens, dat er per jaar maximaal 500 keer gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Om deze reden 
geldt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Veerhavenweg eveneens een veiligheidsafstand 
van 0 meter. De berekening van het plaatsgebonden risico kan derhalve achterwege blijven.  
 
Groepsrisico (GR) 
Uit paragraaf 4.3 van de circulaire blijkt, dat bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico of een toename van het groepsrisico, beslissingsbevoegde overheden het groepsrisico 
betrekken bij de vaststelling van het vervoersbesluit of omgevingsbesluit. Aangezien het groepsrisico 
niet wordt overschreden, en voorliggend bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
maakt ten opzichte van het voorgaande, nu nog geldende, bestemmingsplan Bedrijventerrein Souburg 
(vastgesteld 31-08-2000), neemt het groepsrisico ten gevolge van de vaststelling van voorliggend 
bestemmingsplan niet toe. Om deze reden kan een verantwoording van het groepsrisico achterwege 
blijven.  
 
3.4.2.4 Vervoer van gevaarlijke stoffen over het water 
De Westerschelde is één van de drukst bevaren rivieren van Europa. Vanwege het transport van 
gevaarlijke stoffen over de Westerschelde is in 2004 een risicoanalyse (QRA) uitgevoerd (Quantitative 
Risk Assessment Westerschelde River, DNV, juni 2004). In 2007 en 2011 zijn actualisaties uitgevoerd 
waarbij nieuwe en toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot het transport zijn meegenomen. Uit 
de rapportages blijkt dat de maatgevende PR-contour niet op het land komt en dat nergens binnen 
Vlissingen de oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt overschreden. 
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
Op 1 januari 2010 is het “Besluit tot wijziging van de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen gelet op de voorgenomen invoering van het Basisnet” in werking getreden. Daarin is bepaald, 
dat onder meer bij de vaststelling van een bestemmingsplan, dat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 
maakt langs wegen en vaarwegen, die deel uitmaken van Basisnet Weg of Basisnet Water de 
berekening van het plaatsgebonden risico achterwege kan blijven.  
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Ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen langs binnenvaarwegen, die deel uitmaken van Basisnet 
Water (onder meer de Westerschelde) zijn in het besluit de vaarwegen onderverdeeld in ‘rode’ en 
‘zwarte’ vaarwegen. Op zowel rode vaarwegen (onder meer de Westerschelde) als zwarte vaarwegen 
worden veel brandbare vloeistoffen getransporteerd. Op zwarte vaarwegen wordt alleen gebruik 
gemaakt van binnenvaartschepen en op de rode vaarwegen bovendien van zeeschepen. Bij rode en 
zwarte vaarwegen is er, met name uit pragmatische overwegingen, voor gekozen om lijnen vast te 
stellen die vrijwel overeen komen met de rand van de vaarweg. Deze gelden als risicolijn waar het 
plaatsgebonden risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over die vaarweg niet meer mag 
bedragen dan 10-6 per jaar. Tussen deze risicolijnen is bebouwing in beginsel niet toegestaan. Deze 
lijnen zijn uitsluitend van belang indien er bouwplannen in of op het water zijn geprojecteerd. 
 
Dit bestemmingsplan maakt geen bouwplannen mogelijk, die in of op het water zijn geprojecteerd. 
Bovendien blijkt uit de in 2011 door DNV opgeleverde actualisatie van de risicoanalyse dat er geen 
overschrijding van de norm t.a.v. het plaatsgebonden risico optreedt. Het plaatsgebonden risico vormt 
zodoende geen knelpunt. 
 
Groepsrisico (GR) 
De beoordeling en verantwoording van het groepsrisico, bedoeld in paragraaf 4.3 van de “Circulaire 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen”, is bij de vaststelling van een bestemmingsplan van 
toepassing. Indien het besluit daartoe aanleiding geeft, zal het bestuursorgaan, dat het besluit 
vaststelt in de motivering moeten ingaan op de mogelijke gevolgen van dat besluit voor het 
groepsrisico.  
 
Onder meer uit de in 2011 opgeleverde actualisatie van de risicoanalyse, is gebleken, dat het 
invloedsgebied van de Westerschelde zich uitstrekt tot over de oevers (de bebouwde en ongebouwde 
gebieden langs de Westerschelde). Het plangebied is gelegen in dit invloedsgebied. Gebleken is dat de 
oriënterende waarde voor het groepsrisico ter plaatse van Vlissingen niet wordt overschreden. 
 
Verantwoording groepsrisico vervoer gevaarlijke stoffen Westerschelde 
Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Souburg is een consoliderend bestemmingsplan en maakt dan 
ook geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk ten opzichte van het voorgaande, nu nog geldende, 
bestemmingsplan Bedrijventerrein Souburg (vastgesteld 31-08-2000).  
 
Op grond van het provinciale en gemeentelijke externe veiligheidsbeleid, en met inachtneming van 
het vorenstaande, is een beperkte verantwoording van het groepsrisico vereist, omdat het 
groepsrisico ten aanzien van vervoer van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde onder de 
oriënterende waarde ligt en er geen toename van het groepsrisico is. 
 
In de Nota van Toelichting op de gemeentelijke beleidsvisie externe veiligheid is bepaald, dat in 
dergelijke gevallen volstaan kan worden met de beschrijving van die afweging als beperkte 
verantwoording. Ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde is 
bovenstaand de bedoelde beschrijving gegeven. Hiermee is het groepsrisico verantwoord. 
 
 
3.5    Luchtkwaliteit 
 
3.5.1   Normstelling en beleid 
De kern van de Wet luchtkwaliteit is het Nationaal Samen werkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
Het NSL is een bundeling maatregelen op regionaal, nationaal en internationaal niveau, die de 
luchtkwaliteit verbeteren en waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen/projecten zijn opgenomen, die de 
luchtkwaliteit verbeteren. 
 
Het doel is om overal in Nederland te voldoen aan de Europese normen voor luchtverontreinigende 
stoffen, waarvan stikstofdioxide en fijn stof de belangrijkste zijn. Met het van kracht worden van het 
NSL per 1 januari 2009 zijn de tijdstippen, waarop moet worden voldaan aan de jaargemiddelde 
grenswaarden stikstofdioxide en fijn stof van 40 ųg/m3 aangepast. Het tijdstip, waarop aan de normen 
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voor fijn stof moet worden voldaan is gesteld op 11 juni 2011. Het tijdstip, waarop aan de normen 
voor stikstofdioxide moet worden voldaan is in Nederland 1 januari 2015. 
 
De Wet luchtkwaliteit maakt tevens onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten: 
- kleine projecten: projecten, die de luchtkwaliteit “niet in betekenende mate” (NIBM) verslechteren; 

deze projecten hebben geen wezenlijke  invloed op de luchtkwaliteit en hoeven niet meer te worden 
beoordeeld op luchtkwaliteit; onder wezenlijke invloed wordt verstaan een toename van 1,2 ųg/m3 

(is 3% van de jaargemiddelde stikstofdioxide en fijn stof); 
- grote projecten: projecten, die de luchtkwaliteit “in betekenende mate” (IBM) verslechteren; ze zijn 

waar mogelijk opgenomen in het gebiedsgerichte programma van het NSL; deze projecten worden 
niet meer beoordeeld op de afzonderlijke effecten op de luchtkwaliteit, maar getoetst aan de criteria 
van het NSL. 

 
Een ruimtelijke ontwikkeling kan volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang vinden: 
- het project past binnen het NSL (art. 5.16, lid 1, aanhef en onder d Wet milieubeheer); 
- de gestelde grenswaarden van bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteitniet worden overschreden (art. 

5.16, lid 1, aanhef en onder a Wet milieubeheer); 
- door middel van projectsaldering (art. 5.16, lid 1, aanhef en onder b Wet milieubeheer); 
- de ontwikkeling wordt aangemerkt als een NIBM-project (art. 5.16, lid 1, aanhef en onder c van de 

Wet milieubeheer). 
 
3.5.2   Onderzoeksresultaten 
Dit bestemmingsplan is gericht op actualisatie van het geldende juridisch-planologisch regime. Nieuwe 
projecten worden niet mogelijk gemaakt. Daarom is dit plan aan te merken als zijnde “niet in 
betekenende mate” (NIBM) voor de bijdrage aan de luchtkwaliteit. Uit de landelijke rapportage voor 
luchtkwaliteit in 2009 blijkt, dat er in Vlissingen nergens overschrijdingen van de normen plaatsvinden. 
 
Geconcludeerd wordt, dat het aspect luchtkwaliteit, volgens artikel 5.16, lid 1 aanhef en onder a en c 
van de Wet milieubeheer, geen belemmeringen oplevert voor dit bestemmingsplan. 
 
 
3.6    Natuur en ecologie 
 
3.6.1   Normstelling en beleid 
3.6.1.1 Soortenbescherming 
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet vormt de implementatie van 
Europese en internationale verplichtingen (Habitat- en Vogelrichtlijn, Verdrag van Bern). Doel van de 
Flora- en faunawet is de bescherming van plant- en diersoorten. Activiteiten, die een bedreiging 
vormen voor de beschermde inheemse diersoorten zijn niet toegestaan zonder ontheffing op grond 
van de Flora- en faunawet. Bij (de voorbereiding van) ruimtelijke ontwikkelingen moet worden 
onderzocht of deze wet de uitvoering van de plannen niet in de weg staat. 
 
3.6.1.2 Gebiedsbescherming 
Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Doel van deze wet is de 
bescherming van natuurgebieden in Nederland en de aanwijzing van natuurgebieden, die van 
nationaal of internationaal belang zijn. Activiteiten, die negatieve gevolgen hebben voor de 
instandhoudingdoelstellingen van de natuurwaarden in deze gebieden zijn aan een toets en/of 
vergunning gekoppeld. 
 
Naast de Natuurbeschermingswet is de op rijks- en provinciaal niveau vastgesteld Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) van belang. De Zeeuwse EHS bestaat uit de bestaande natuurkerngebieden, de 
nog te realiseren natuurontwikkelingsgebieden en de ecologische verbindingszones uit het 
Natuurgebiedsplan Zeeland. De gebieden moeten wettelijk beschermd en goed beheerd worden. 
Zonering en gerichte maatregelen dienen te zorgen voor goede milieucondities, die nodig zijn om de 
gestelde natuurdoelen te realiseren.  
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Bij (de voorbereiding van) ruimtelijke ontwikkelingen moet worden onderzocht of de wetgeving ten 
aanzien van de gebiedsbescherming de uitvoering van de plannen niet in de weg staat. 
 
3.6.2   Onderzoeksresultaten 
3.6.2.1 Soortenbescherming 
Uit een in 2009 door Nieuwland Advies uitgevoerde inventarisatie in het kader van het opstellen van 
een natuurwaardenkaart blijkt, dat er in het stedelijke gebied van Vlissingen, waarbinnen het 
plangebied van dit bestemmingsplan is gelegen, relatief weinig beschermde soorten voorkomen. Het 
gaat om zoogdiersoorten (met name vleermuizen), kleine zangvogels en algemene amfibieënsoorten. 
Bij werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik, die 
schade kunnen toebrengen aan beschermde soorten zullen, op basis van onderzoek, ofwel met 
inachtneming van de algemene zorgplicht ofwel zal ontheffing worden gevraagd op grond van de 
Flora- en faunawet. In het laatste geval kunnen de activiteiten pas worden uitgevoerd, nadat de 
ontheffing is verleend. 
 
Dit bestemmingsplan is gericht op actualisatie van de geldende planologische regels en is 
consoliderend van aard. Weliswaar worden in juridisch-planologische zin geen nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen mogelijk gemaakt, een deel van het bedrijventerrein is nog niet bouwrijp. Om die 
reden is voor dat deel een nader onderzoek door Bureau Woets Insecten uitgevoerd naar de 
aanwezige flora en fauna. Dit onderzoek is bij de toelichting gevoegd (bijlage 3). De conclusie luit, dat 
geen ontheffing op grond van de flora- en faunawet is vereist, indien de adviezen uit het onderzoek 
worden gevolgd.  
 
Langs de zuidzijde van het plangebied (hoofdzakelijk onder de zakelijk rechtstrook van de 
hoogspanningsverbinding) zijn enkele tijdelijke poelen aangelegd ten behoeve van de verplaatsing van 
de in het plangebied Kenniswerf Oost aangetroffen rugstreeppad naar de definitief daarvoor 
aangewezen locatie aan de oostzijde van de Deinsvlietweg. Deze tijdelijke poelen zijn met een 
functieaanduiding bestemd, op grond waarvan mede geborgd is, dat deze in stand blijven totdat de 
rugstreeppad zich hebben verplaatst naar hun definitieve locatie. Als dat heeft plaatsgevonden kan 
met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid deze functieaanduiding vervallen worden verklaard. 
 
3.6.2.2 Gebiedsbescherming 
Het plangebied vormt geen onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en grenst niet rechtstreeks 
aan een Natura 2000-gebied, zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.  
 
Op basis van de zogenaamde externe werking moet worden onderzocht of de beoogde ruimtelijke 
ontwikkelingen (i.c. dit bedrijventerrein) invloed kunnen hebben op het Natura 2000-gebied van de 
Westerschelde. Uit de daarvoor verrichte voortoets, die als bijlage is gevoegd bij dit bestemmingsplan, 
blijkt dat negatief significante effecten op kwalificerende waarden van het Natura 2000-gebied 
volledig kunnen worden uitgesloten. Aanvullend onderzoek en/of het opstellen van een passende 
beoordeling is niet aan de orde. 
 
 
3.7    Cultuurhistorie 
 
Op 1 januari 2012 is een aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening in werking treden, waarin is 
bepaald, dat cultuurhistorische belangen moeten worden meegewogen in de ruimtelijke ordening bij 
de voorbereiding van bestemmingsplannen. Er dient voorafgaand een cultuurhistorisch onderzoek 
plaats te vinden op basis waarvan de toedeling van bestemmingen en het opstellen van regels 
plaatsvindt.  
 
In het plangebied staan uitsluitend bedrijfsgebouwen- en woningen, jonger dan 50 jaar. Binnen het 
plangebied bevinden zich dan ook geen cultuurhistorische waardevolle gebouwen of objecten. 
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3.8    Archeologie 
 
3.8.1   Normstelling en beleid 
In 1992 heeft Nederland het Verdrag van Valletta (Malta) ondertekend. Dit verdrag bepaalt, dat er op 
verantwoorde wijze dient te worden omgegaan met het archeologisch erfgoed, o.a. in ruimtelijke 
planontwikkelingen. Dit verdrag is vertaald in een wijziging van de Monumentenwet 1988, die op 1 
september 2007 in werking is getreden, de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ).  
 
Een belangrijk uitgangspunt, is dat het behoud in situ (op de oorspronkelijke plaats) voorgaat op het 
behoud ex situ (opgraven en bewaren in depot). Van belang is dat door middel van vooronderzoek 
tijdig inzicht wordt verkregen in de archeologische waarden van een gebied, zodat deze bij beoogde 
planontwikkelingen kunnen worden betrokken. Voor de ruimtelijke ordening is een belangrijke 
bepaling, dat de wet niet van toepassing is op projecten met oppervlakte kleiner dan 100 m2; de 
gemeenteraad kan een hiervan afwijkende andere oppervlakte vaststellen. 
 
Op 23 februari 2006 heeft de gemeenteraad de ‘Nota Archeologische Monumentenzorg Walcheren 
2006’ vastgesteld. Het provinciaal bestuur heeft bij brief van 24 januari 2006 met de inhoud van deze 
nota ingestemd. De Nota archeologische monumentenzorg Walcheren is in 2006 geëvalueerd. In april 
2009 heeft de gemeenteraad de Nota archeologische monumentenzorg Walcheren evaluatie 2008 
vastgesteld.  
 
Onderdeel van deze nota vormt een regeling, waarbij is bepaald, dat: 
- in gebieden met een middelhoge en hoge verwachtingswaarde grondwerkzaamheden zonder 

archeologisch onderzoek mogen plaatsvinden tot een diepte van 0,40 m en een oppervlakte van 500 
m2; 

- in gebieden met een hoge verwachtingswaarde in de directe omgeving van een ringwalburg (Oost-
Souburg en Domburg) grondwerkzaamheden mogen plaatsvinden tot een diepte van 0,40 meter en 
een oppervlakte van 100 m2. 

- in gebieden met een vastgestelde archeologische waarde, voor gebieden ter hoogte van een zgn. 
verwachtingszone op basis van historische kaarten en voor gebieden binnen een straal van 50 meter 
rondom een vindplaats grondwerkzaamheden mogen plaatsvinden tot een diepte van 0,40 meter en 
een oppervlakte van 30 m2 en 

- op AMK-terreinen, zijnde de middeleeuwse dorpskernen, grondwerkzaamheden mogen plaatsvinden 
tot een diepte van 0,40 meter en een oppervlakte van 60 m2. 

 
3.8.2 Onderzoeksresultaten 
In voorbereiding van dit bestemmingsplan heeft de Walcherse Archeologische Dienst een 
bureauonderzoek uitgevoerd. Gekeken is naar verschillende kaarten, zowel oude kaarten als kaarten 
met archeologische informatie. Ook is de landelijke database ARCHIS geraadpleegd. 
 
Op de archeologische verwachtingskaart Walcheren, naar analogie van onder meer de kaart van 
Walcheren gemaakt door Lampert in 1852, staat net buiten het plangebied een fort gekarteerd. 
Volgens de kaart van Lampert gaat het om het Rechter Kroonwerk van de voormalige fortengordel die 
in de Franse tijd rond de vesting Vlissingen is aangelegd. Het kroonwerk is blauw ingekleurd in 
bijgaand kaartje. 
 
De westelijke helft van het plangebied wordt doorsneden door een zeer brede en ook een smalle 
kreekrug. Kreekruggen zijn op de archeologische verwachtingskaart van Walcheren aangeduid als een 
gebied met een hoge archeologische verwachting. Het gaat hierbij om verwachting op archeologische 
resten uit de Middeleeuwen en daarna. Tussen deze kreekruggen bevinden zich gebieden die in de 
poel of kom zijn gelegen en op de verwachtingskaart zijn aangeduid met een middelhoge 
verwachting. Deze verwachting betreft met name resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd in de top 
van het onderliggend veen. 
 
Binnen de grenzen van het plangebied is binnen de landelijke archeologische database ARCHIS geen 
vindplaats (waarnemingen) bekend. Het centrale deel van het plangebied is al onderwerp geweest 
van een verkennend archeologisch onderzoek. Het onderzoek leverde geen aanwijzingen voor de 
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aanwezigheid van waardevolle archeologische resten op. Zodoende wordt voor het gehele 
onderzochte gebied geen vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. Het terrein is grijs ingekleurd in 
onderstaande kaart. 
 
Het in paragraaf 3.8.1 gestelde zou voor dit bestemmingsplan betekenen, dat in het westelijk deel van 
het plangebied een strengere regeling geldt dan in het oostelijk deel. Op grond van de opgedane 
ervaringen bij de ontwikkeling van de gerealiseerde bebouwing in de afgelopen jaren in/nabij dit 
plangebied, is duidelijk geworden, dat deze hogere verwachtingswaarde niet aan de orde is. In de in 
voorbereiding zijnde evaluatie (2013) zal om die reden en vanwege de eenduidigheid in het beleid de 
vrijstellingsregeling tot 100 m2 komen te vervallen. Vooruitlopend hierop is, in overleg met de 
Walcherse Archeologische Dienst, deze laatste regeling in dit bestemmingsplan niet (meer) 
opgenomen. In het gehele plangebied is dus dezelfde vrijstellingsregeling tot 500 m2 van toepassing.  
 
3.83 Aandachtspunten voor beleid 
0p basis van de archeologische beleidsadvieskaart Walcheren kunnen verschillende gebieden worden 
onderscheiden met elk een afzonderlijke afwijkingsregeling voor archeologisch onderzoek.  
 
Het plangebied is een gebied met hoge en middelhoge verwachtingswaarde. Dit gebied verkrijgt 
daarom de bestemming Waarde - Archeologie. Ingevolge de regels bij deze bestemming moeten 
bodemingrepen, die dieper gaan dan 40 cm onder maaiveld en die een oppervlakte hebben groter dan 
500 m2 moeten worden voorafgegaan door (verkennend) archeologisch onderzoek. Het gebied is wit 
gehouden in bijgaand kaartje.  
 
Het centrale deel van het plangebied is al onderwerp van archeologisch onderzoek geweest, waaruit 
gebleken is dat geen vervolgonderzoek nodig is. Dit gebied is grijs ingekleurd op figuur 3. 
 
 

 
Figuur 3  Onderzoeksresultaten archeologie 
 
 
3.9   Bedrijven en milieuzonering 
 
3.9.1   Normstelling en beleid 
Voor de milieuzonering in dit bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de VNG-brochure ‘Bedrijven en 
milieuzonering’, editie 2009. Deze brochure is bedoeld als hulpmiddel bij de bepaling van afstanden 
tussen bedrijven en gevoelige bestemmingen, hoewel deze inmiddels, als gevolg van jurisprudentie, 
bijna de status van ‘pseudo-wetgeving’ heeft verkregen. Uitgangspunt is het gemotiveerd toepassen 
met als doel te komen tot maatwerk. Aannemelijk moet worden gemaakt, dat ten aanzien van het 
milieu geen onoverkomelijke problemen zijn te verwachten voor de bestaande en toelaatbaar geachte 
bedrijven op een bedrijventerrein in relatie tot de directe omgeving. 
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De brochure kan worden toegepast voor het plannen en toetsen van nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen en is primair niet bedoeld voor de beoordeling van bestaande situaties en evenmin 
voor milieuvergunningen. Aangegeven is hoe de gemeente bij het opstellen van bestemmingsplannen 
kan omgaan met bestaande, vigerende, situaties, waar in dit bestemmingsplan sprake van is. De 
daarvoor beschreven methodiek is gevolgd. 
Dit bestemmingsplan voorziet in een actualisatie van het vigerende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein 
Souburg’. Het is noodzakelijk om een geactualiseerde Staat van Bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen om: 

- het gewenste ruimtelijk-planologische vestigingsbeleid voor en het beoogde profiel van dit 
bedrijventerrein juridisch te vertalen; 

- de in de VNG-brochure gehanteerde richtafstanden te toetsen en 
- de op grond van de van toepassing zijnde richtafstanden tengevolge van de verschillende 

milieuaspecten ongewenste vestigingsmogelijkheden ten opzichte van de aangrenzende 
omgevingstypes (woongebied of gemengd gebied) inzichtelijk te maken. 

 
Bijzondere aandacht vormen bedrijven/bedrijfsactiviteiten, die onder de specifieke regels van het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) of het Vuurwerkbesluit vallen. Deze regelgeving stelt 
rechtstreeks eisen aan te hanteren afstanden tot woningen en andere (beperkt) kwetsbare objecten in 
de vorm van grenswaarden en richtwaarden. Het is niet mogelijk om die bedrijven/bedrijfsactiviteiten 
rechtstreeks in een bestemmingsplan toe te laten, indien niet bekend is om welk type bedrijven het 
gaat, omdat deze regels beperkingen voor naburige bedrijven en woningen/(beperkt) kwetsbare 
objecten tot gevolg kunnen hebben. Gelet op de risico’s, die deze bedrijven met zich brengen en gelet 
op het feit, dat deze bedrijven nu niet in het plangebied aanwezig zijn en ook niet op grond van het 
geldende bestemmingsplan zijn toegestaan, zijn bedrijven/bedrijfsactiviteiten, die onder genoemde 
regelgeving vallen, in dit bestemmingsplan uitgesloten. 
 
3.9.2   Onderzoeksresultaten 
Bij het bepalen van de milieuzonering ten opzichte van de aangrenzende omgevingstypes is als volgt 
te werk gegaan. Het vestigingsbeleid en het beoogde profiel van het bedrijventerrein, zoals dat in 
hoofdstuk 4 is beschreven, is het uitgangspunt. Daarop is een lijst met toe te laten hoofdgroepen van 
bedrijfsactiviteiten samengesteld, zoals die in de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ zijn 
onderscheiden. Vervolgens is daarop de milieuzonering toegepast, zoals die in de brochure staat 
omschreven voor bestaande situaties. 
 
Door middel van de zonering wordt ervoor gezorgd, dat de exploitatie van een bedrijf niet 
milieuhinderlijk wordt voor woningen. In de VNG-brochure is voor een scala aan bedrijfsactiviteiten, 
gerangschikt naar SBI-code, minimale richtafstanden aangegeven ten opzichte van een rustige 
woonwijk. Onderscheid wordt gemaakt naar richtafstanden voor de ruimtelijk relevante 
milieuaspecten: geur, stof, geluid en gevaar. De grootste minimale afstand is bepalend voor de 
indeling van de activiteit in een milieucategorie, indien evenwel geen sprake is van een rustige 
woonwijk, maar van een gemengd gebied, wordt een afstandsstap lager gehanteerd. 
 
Richtafstand per milieucategorie 
Richtafstand tot rustige woonwijk  Richtafstand tot gemengd gebied  Milieucategorie 
10  meter             0   meter             1  
30  meter             10  meter             2  
50  meter             30  meter             3.1 
100  meter             50  meter             3.2 
200  meter             100  meter             4.1 
300  meter             200  meter             4.2 
500  meter             300  meter             5.1 
700  meter             500  meter             5.2 
1000 meter             700  meter             5.3 
1500 meter             1000 meter             6 
 
De richtafstanden gaan uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten 
concreet worden beoogd, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de werkelijk te verwachten 
milieubelasting in plaats van de veronderstelde milieubelasting bij de richtafstanden.  
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Voor dit bestemmingsplan is het omgevingstype gemengd gebied bepalend. Lintbebouwing in het 
buitengebied met overwegend agrarisch en andere bedrijvigheid, gemengde functies en gebieden, die 
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren, aldus de VNG-brochure, tot dit omgevingstype. De 
woonkern Oost-Souburg (omdat deze gelegen is langs de A58 en die de scheiding vormt met het 
bedrijventerrein Souburg), het Edisonpark, de Kenniswerf (kennisintensieve, schone bedrijvigheid met 
bedrijfswoningen en onderwijsvoorzieningen) en de lintbebouwing in het aangrenzende landelijk 
gebied vallen onder dat omgevingstype. De bedrijventerreinen Buitenhaven en Poortersweg vallen niet 
onder een in de VNG-brochure omschreven omgevingstype. Dit zijn bedrijventerreinen, waarop  
zwaardere bedrijvigheid is toegelaten dan op het bedrijventerrein Souburg (zie paragraaf 3.10). 
 
Bij de inventarisatie van het plangebied (bijlage 1) is de milieucategorie van ieder bestaand bedrijf 
bepaald op basis van de bij de gemeente bekend zijnde gegevens van dat bedrijf. Gerelateerd aan het 
omgevingstype gemengd gebied is onderstaande milieuzoneringskaart (figuur 4) vervaardigd. Deze 
milieuzonering is getoetst aan de richtafstanden, die gelden voor de toelaatbare milieucategorieën. 
Deze zijn gebaseerd op de Staat van Bedrijfsactiviteiten, die is opgesteld op basis van het beoogde 
vestigingsbeleid en profiel (zie hoofdstuk 4). 
 

 
Figuur 4  Milieuzonering 
 
Deze milieuzonering vorm de basis voor de geprojecteerde bestemmingen op de verbeelding. 
Nagegaan is of de bestaande bedrijven passen binnen de richtafstanden c.q. de milieuzonering c.q. de 
geprojecteerde bestemming. Dit is het geval. 
 
De zoneringsmethode en de gebruikte Staat van Bedrijfsactiviteiten is indicatief. Voor de benodigde 
flexibiliteit is het, op grond van de jurisprudentie, verplicht om in het bestemmingsplan een 
afwijkingsregeling op te nemen, die erin voorziet dat: 
1. bedrijven kunnen worden toegelaten uit ten hoogste twee milieucategorieën hoger (deze zijn in de 

staat opgenomen) dan direct toegestaan en 
2.  bedrijven kunnen worden toegelaten, die niet de staat zijn genoemd, 
voor zover die bedrijven, naar aard en invloed op de omgeving, geacht kunnen worden te behoren tot 
de toegestane bedrijfsactiviteiten. 
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3.10   Onderlinge hinder bedrijven  
 
Er is sprake van onderlinge hinder tussen bedrijven als een bedrijf schade ondervindt in het 
productieproces of aan het product als gevolg van de activiteiten van een ander bedrijf. Onderlinge 
hinder kan bijv. ontstaan als gevolg van de ruimtelijke milieuaspecten geur en stof. 
 
Op dit bedrijventerrein is lichte (zichtlocatie langs A58) tot middelzware (zuidelijk deel) bedrijvigheid 
toegelaten. In het omliggende gebied van het bedrijventerrein Souburg zijn de navolgende 
bedrijventerreinen gelegen: 
- bedrijventerrein Edisonpark; lichte bedrijvigheid met bedrijfswoningen 
- gemengd bedrijventerrein Kenniswerf; lichte bedrijvigheid, kantoren en maatschappelijke 

voorzieningen; 
- bedrijventerrein Poortersweg; zwaardere bedrijvigheid; 
- haventerrein Buitenhaven; haven- en kadegebonden zwaardere bedrijvigheid. 
 
Nu er sprake is van bestaande bedrijventerreinen is onderlinge hinder te voorkomen tijdens de 
invulling van de kavels met bedrijven. Voor de terreinen Kenniswerf, Poortersweg en Souburg geldt, 
dat de gemeente de gronden uitgeeft. Voor het Edisonpark geschiedt dat door een private partij en 
voor het haventerrein Buitenhaven door het havenbedrijf Zeeland Seaports. Bij de uitgifte van de 
gronden dient in samenspraak met de gemeente bezien te worden of nieuw te vestigen bedrijven 
hinder zouden kunnen geven voor al bestaande bedrijven of voor de in de toekomst toe te laten 
bedrijven. Op deze wijze kan tijdig overwogen worden of er maatregelen gewenst zijn om onderlinge 
hinder te voorkomen. 
 
Gezien de aard en omvang van de toelaatbaar gestelde bedrijvigheid op de verschillende 
bedrijventerreinen, lijkt het risico op onderlinge hinder tussen bedrijven het grootst als gevolg van de 
laad- en losbedrijven aan de Buitenhaven. Bij de nieuwe vestigingen van dit type bedrijven, zal 
nadrukkelijk aandacht aan dit aspect worden besteed.  
 
Tenslotte zal bij de beoordeling en afgifte van milieuvergunningen dan wel de toets aan het 
activiteitenbesluit Wet milieubeheer van bedrijven, bezien worden of onderlinge hinder zich kan 
voordoen en of alsdan voorwaarden gesteld moeten worden ter voorkoming daarvan. 
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4.    PLANBESCHRIJVING 
 
 

4.1   Gebiedsvisie 
 

Het bedrijventerrein Souburg is in de afgelopen decennia ontwikkeld als een moderne zichtlocatie voor 
bedrijven langs de A 58 bij de entree van de stad Vlissingen. Gedacht moet worden aan de branches 
auto’s, bouwnijverheid, distributie en groothandel. Met name aan de vormgeving van de inmiddels 
ontwikkelde bebouwing in die strook is bijzondere aandacht besteed. De locatie langs de snelweg 
vraagt om ruimtelijke en architectonische kwaliteit. Naar zuidelijke richting kunnen de inrichting en 
beeldkwaliteitseisen verlaagd worden. De te realiseren waterberging dient niet alleen voor de opvang 
van water, maar ook voor bevordering van de kwaliteit van de openbare ruimte.  
 
Daar waar nog gronden uitgegeven gaan worden, zal worden voorzien in een adequate 
landschappelijke inpassing middels groen en water. Dit is op de verbeelding aangegeven. Bij de al 
uitgegeven bedrijfspercelen loopt de eigendom van de gronden van de bedrijven tot nagenoeg aan de 
sloot. De landschappelijke inpassing bij dat deel wordt gevormd door de bermen en beplanting van de 
Deinsvlietweg.  
  
De bedrijven zijn zodanig gesitueerd, dat deze een aantrekkelijke entree voor Vlissingen vormen en 
klanten en bedrijven de weg wijzen naar dit bedrijventerrein en naar de daaraan grenzende 
bedrijventerreinen Poortersweg en Buitenhaven en naar de nabij gelegen, meer als hoogwaardig 
kennisintensief aan te merken, bedrijvigheid op de Kenniswerf en het Edisonpark. 
 
Bij de beoordeling van de bouwplannen wordt door de welstandscommissie nu nog getoetst aan een 
uit 2001 daterend beeldkwaliteitplan. Dit beeldkwaliteitplan is geactualiseerd en vormt een bijlage bij 
deze toelichting. De regels ten aanzien van de ruimtelijke aspecten (maximale hoogte, 
bebouwingspercentage, bouwgrenzen, afstand gebouwen tot openbare weg en zijdelingse 
bouwperceelsgrenzen, minimale bouwhoogte voorgevel in zone langs Rijksweg A 59)) zijn in dit 
bestemmingsplan opgenomen. De richtlijnen voor materiaalgebruik en vormgeving zijn niet ruimtelijk 
relevant en lenen zich dus niet voor regeling in een bestemmingsplan. Het direct ten zuiden van deze 
zichtlocatie liggende terrein kan worden getypeerd als een traditioneel bedrijventerrein, waar minder 
eisen gesteld worden aan de beeldkwaliteit van de gebouwen en het gebruik van de gronden. 
 
Ter bevordering van een acceptabele beeldkwaliteit en ruimtelijke uitstraling is de losse opslag van 
goederen en stoffen niet toegestaan vòòr de voorgevels van de bedrijfsgebouwen langs de noordelijke 
ontsluitingsweg, de Marie Curieweg. Daaronder wordt dus niet verstaan het (tijdelijk) tonen van  
goederen of diensten, die een bedrijf levert of de stalling van materieel en (vracht)wagens. Opslag is, 
om dezelfde reden, ook niet toegestaan in een zone van 50 meter langs Rijksweg A58 op het terrein 
van Buitenhaven Vlissingen Beheer b.v. en een zone van 20 meter langs de westzijde van dat terrein, 
in beide gevallen zolang en tot op het moment, dat daar geen bebouwing is gerealiseerd. De hoogte 
van de losse opslag op de achtererven van bedrijfspercelen mag niet hoger zijn dan 3 meter Op het 
zuidoostelijke deel van het terrein van Buitenhaven Vlissingen Beheer b.v., dus buiten de gedeelten 
waar geen opslag is toegestaan, is de hoogte van losse opslag van goederen en stoffen bepaald op 
ten hoogste 7 meter, omdat dit een wezenlijk onderdeel van zijn bedrijfsvoering is. 
 
Momenteel is, binnen het project Stadshavens, een masterplan voor de Buitenhaven e.o. in 
ontwikkeling, waarin ook dit bedrijventerrein is gelegen. Met de komst van de marinierskazerne naar 
het ten zuiden van dit terrein gelegen gebied, vormen dit belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Naar stellige verwachting zal binnen het te ontwikkelen masterplan de typologie van dit 
bedrijventerrein niet wijzigen. Wel wordt bezien op welke wijze het meest efficiënt met de ontsluiting 
en verkaveling kan worden omgegaan in de toekomst. Zoals eerder vermeld geeft de bestemming 
Bedrijventerrein voor het nog te ontwikkelen deel een grote mate van flexibiliteit voor de inrichting 
van dit deelgebied. Bezien zal worden of een beeldkwaliteitplan voor dit gedeelte, vanuit de 
doelstellingen van het masterplan, gewenst is om een kwalitatief acceptabele inrichting te 
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bewerkstelligen. De verkaveling moet kunnen worden toegesneden op de vraag van bedrijven en het 
bestemmingsplan mag daaraan niet in de weg staan. 
 
Op het terrein hebben zich inmiddels een aantal bedrijven gevestigd. Verreweg de grootste daarvan is 
Buitenhaven Vlissingen Beheer bv. De uit te geven gronden zijn in eigendom van de Gemeente 
Vlissingen. Bij de uitgifte van de gronden wordt met de kandidaat-kopers intensief overleg gevoerd 
over de wijze van bouwen, de beeldkwaliteit en de inrichting van de gronden. Op deze wijze wordt 
een bedrijventerrein van voldoende ruimtelijke kwaliteit ontwikkeld met een uitnodigende uitstraling 
bij nadering van het stedelijk gebied van Vlissingen/Oost-Souburg. Daarbij wordt rekening gehouden 
met de bebouwingsvrije zone vanuit de A 58 en de aanwezige planologisch relevante leidingen, 
waarvoor een dubbelbestemming is opgenomen ter waarboring van die belangen. 
 
De inmiddels gevestigde bedrijven en de toe te laten bedrijven kunnen het best gekarakteriseerd 
worden als stedelijk verzorgende bedrijven met regionale uitstraling. Bedrijfswoningen zijn, met 
uitzondering van de twee bestaande, niet toelaatbaar, omdat deze te veel beperkingen kunnen geven 
op de bedrijfsvoering van de bedrijven, niet alleen op dit terrein, maar ook op het terrein Poortersweg 
en de Buitenhaven.   
 
Nieuwe grootschalige of andere detailhandel (met uitzondering van productiegebonden detailhandel) 
wordt niet toelaatbaar geacht. In de recent vastgestelde Detailhandelsstructuur Vlissingen is 
nadrukkelijk aangegeven, dat vestigingen voor volumineuze detailhandel uitsluitend op Baskensburg 
dienen plaats te vinden. De bestaande vestiging, een bouwmarkt, is gelegaliseerd en wordt in zijn 
toekomstige bedrijfsuitoefening niet belemmerd. Grootschalige kantoren kunnen uitsluitend door 
middel van een afwijking (met inachtneming van de duurzaamheidsladder als bedoeld in het Besluit 
ruimtelijke ordening) van dit bestemmingsplan worden toegelaten in de strook langs de 
toegangsweg(en), wat overeenkomt met het provinciaal beleid. 
 
Het eerdergenoemde terrein van Buitenhaven Vlissingen Beheer bv verdient specifieke aandacht. Het 
bedrijf (verhuur en stalling werktuigen, materieel en vrachtwagens) is van oorsprong een 
loonverhuurbedrijf, gevestigd aan de Zuidbeekseweg in Vlissingen, maar inmiddels uitgegroeid tot een 
bedrijf met activiteiten op het gebied van grondverzet incl. groothandel in zand, grond en andere 
bouwstoffen, aannemersbedrijf in weg- en waterbouw (grondverzet- en bewerking, breken van puin, 
bestratings-, riolerings-, groen- en beplantingswerkzaamheden), opslag, inzameling, bewerking en 
verwerking van bouw- en afvalstoffen incl. composteren. De meest noordelijke strook van zijn 
eigendom, met een breedte van ca 50 meter vormt onderdeel van de zichtlocatie, zoals de gemeente, 
die wenst te (laten) ontwikkelen. Gebruik en bebouwing dienen te passen binnen het beoogde profiel 
van dat deel van het bedrijventerrein en de na te streven beeldkwaliteit aldaar. Op het ten zuiden van 
die strook gelegen gedeelte worden minder hoge eisen gesteld. De visie op het terrein en het 
vigerende bestemmingsplan vormen uitgangspunt bij de bestemmingstoedeling. In een adequate 
regeling voor de losse opslag in de open lucht, die waarborgen biedt voor de beoogde beeldkwaliteit 
van de uitgegeven en nog uit te geven percelen in de noordelijke zone van het bedrijventerrein is 
voorzien (zie hiervoor). 
 
 
4.2    Verkeer 
 
4.5.1   Gemotoriseerd verkeer 
Het GVVP 2012 -2020 geeft Rijksweg A 58 aan als nationale stroomweg. Daarvoor geldt een zone van 
50 meter, waarbinnen uitsluitend met toestemming van Rijkswaterstaat gebouwd mag worden.  
 
De weg naar de A58 vanaf de kruising Poortersweg-Veerhavenweg en de ontsluiting van het terrein 
op de Ritthemsestraat zijn aangeduid als gebiedsontsluitingswegen. Dit bestemmingsplan laat de 
bestaande ontsluiting van het bedrijventerrein onveranderd. In studie is een verbetering van deze 
kruising. Deze kruising met de daarop aantakkende wegen vallen nagenoeg volledig buiten het gebied 
van het bestemmingsplan en, voor zover er binnen gelegen, laat de bestemming Verkeer een 
verbetering van deze verkeerssituatie toe. 
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De interne ontsluitingsweg – de Marie Curieweg - is bestemd tot Verkeer. De interne 
ontsluitingsstructuur van dit bedrijventerrein is flexibel geregeld. Binnen de bestemming 
Bedrijventerrein zijn interne ontsluitingswegen toegelaten. Afhankelijk van de behoefte van zich 
aandienende potentiële bedrijven en in samenhang met de stedenbouwkundige wensen kan dit nader 
worden bezien. Dat impliceert, dat dit bestemmingsplan een eventueel toekomstig gewenste 
verbinding (o.a. voor landbouwverkeer en bestemmingsverkeer) van de Poortersweg naar de 
Ritthemsestraat niet in de weg staat. 
 
 

        
Figuur 5  Verkeersstructuur gemotoriseerd verkeer 
 
 
4.5.2   Langzaam verkeer 
De bereikbaarheid van het plangebied voor langzaam verkeer (op veilige wijze) is matig. Om die 
reden is aan de noordzijde van het plangebied een hoofdfietsroute voorzien. 
 

 
Figuur 6  Structuur langzaam verkeer 
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4.5.3   Openbaar en collectief vervoer 
Het plangebied is matig ontsloten voor het collectief vervoer. Dit komt vooral vanwege de 
omstandigheid, dat Rijksweg A 58 een fysieke barrière vormt binnen de invloedssfeer van de bushalte 
in Oost-Souburg.  
 
Het treinstation ligt op ca 1 km van dit bedrijventerrein. Er is geen directe busverbinding van dit 
station naar het plangebied.  
 
Een bedrijventerrein als dit (zonder grootschalige publieksgerichte voorzieningen) is echter van dien 
aard, dat de bereikbaarheid met collectief vervoer van minder groot belang is. Alternatieve vormen 
van collectief vervoer zijn voor dit type gebieden niet exploitabel. 
 

   
Figuur 7  Structuur openbaar en collectief verkeer 
 
 
4.5.4   Parkeren 
In de parkeerbehoefte van de bedrijven dient op eigen terrein te worden voorzien. In de praktijk 
wordt dit zodanig vorm gegeven, dat telkenmale specifiek per type bedrijf bij de uitgifte van de grond 
door de gemeente de daaruit voortvloeiende parkeerbehoefte op eigen terrein wordt gerealiseerd. Ter 
waarborging daarvan is een bebouwingspercentage van ten hoogste 75 bepaald. 
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5.    JURIDISCHE PLANBESCHRIJVING 
 
 
5.1    Hoofdopzet 

 
Doelstelling van het bestemmingsplan is, zoals aangegeven in paragraaf 1.1, het actualiseren van de 
verouderde vigerende bestemmingsplannen binnen het plangebied. Dit komt feitelijk neer op het 
regelen van de bestaande situatie in het plangebied. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt. Wel gelden voor de bouwpercelen in beperkte mate verruimde bouwmogelijkheden (in de 
vorm van een bouwvlak met een bebouwingspercentage en bouwhoogte). Een bestemmingsplan met 
direct bouwrecht is daarvoor de meest geschikte planvorm. Daarnaast is een aantal algemene 
afwijkings- en wijzigingsregels opgenomen om adequaat en snel op geringe, zich aandienende, 
afwijkingen, die de structuur van het plangebied niet aantasten, te kunnen reageren.  
 
In samenhang met de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) is, in relatie tot de regels van 
bestemmingsplannen, van belang: 
- de reikwijdte van het vergunningsvrij bouwen en gebruiken; de regels van het bestemmingsplan zijn  

daarop afgestemd en 
- de reikwijdte van binnenplanse en buitenplanse afwijkingen, al dan niet in combinatie met een 

aanvraag om omgevingsvergunning bouwen; deze afwijkingsbevoegdheden zijn, op grond van de 
Wabo, aan een fatale beslistermijn verbonden, met andere woorden: na afloop van de beslistermijn 
ontstaat van rechtswege de gevraagde afwijking/bouwvergunning; om die reden verdient het 
aanbeveling een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid te beperken tot die gevallen, waarbij een toets 
door de gemeente een duidelijk algemeen belang dient dan wel om potentiële belangen van derden 
zorgvuldig af te kunnen wegen.  

 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is een bestemmingsmethodiek verplicht gesteld, de 
Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen. Deze methodiek is gevolgd. Het bestemmingsplan is, in 
overeenstemming met de geldende verplichtingen, digitaal vervaardigd en raadpleegbaar gesteld op 
de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website 
www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen.  
 
Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en uit regels voor het gebruik van de gronden en de 
daarop staande opstallen, voor zover die regels in verband met de bestemming nodig zijn. Tevens 
gaat het bestemmingsplan vergezeld van deze toelichting, waarin opgenomen de aan het plan ten 
grondslag liggende gedachten en onderzoeken, de uitkomsten van het overleg met externe diensten 
en instanties en een rapportering van de inspraak. De regels en de verbeelding vormen samen het 
juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. De toelichting heeft geen juridische status, 
maar kan wel dienen als motivatie bij de interpretatie van de regels en de toepassing van de 
flexibiliteitsregels. 
 
Kenmerk van de Nederlandse regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening is, dat er sprake 
is van toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en 
welke bebouwing opgericht mag worden. Op basis van specifiek (milieu)onderzoek mag een 
toegelaten bestemming/gebruik onder voorwaarden worden toegelaten. Bij het opstellen van een 
bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies waar worden mogelijk gemaakt en is 
gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toelaatbaar wordt geacht. De bestaande situatie, het 
geldende beleid en het voorheen geldend planologisch regime vormen hierbij uitgangspunt. 
 
 
5.2    Verbeelding 

 
Voor het vervaardigen van de verbeelding heeft een op Rijksdriehoekcoördinaten gebaseerde GBKN-
kaart als onderlegger gediend. Daarnaast is de begrenzing van de bestemmings- en bouwvlakken 
gebaseerd op kadastrale gegevens. Door een combinatie van codering, arcering en kleur is op de 
verbeelding de bestemmingsregeling aangegeven. De maximale goot- en bouwhoogte staan per 
bouw- of bestemmingsvlak aangegeven op de verbeelding. Diverse functieaanduidingen geven aan, 
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dat ter plaatse van een bepaalde bestemming ook een niet direct binnen die bestemming passende 
andere functie eveneens of uitsluitend is toegestaan. 
 
 
5.3   Regels 
 
De regels bevatten bepalingen over het gebruik van de gronden, over de toegelaten bebouwing en 
bepalingen betreffende het gebruik van op te richten bouwwerken. De regels zijn, conform de 
wettelijk verplicht gestelde SVBP 2008, onderverdeeld in vier hoofdstukken: 
- Hoofdstuk 1  Inleidende regels 
- Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 
- Hoofdstuk 3  Algemene regels 
- Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 
 
Hieronder worden de hoofdstukken en onderliggende artikelen nader toegelicht. 
 
5.3.1   Toelichting inleidende regels 
In dit hoofdstuk wordt een aantal begrippen verklaard (de redactie van enkele begrippen is verplicht 
voorgeschreven op grond van de SVBP 2008) en wordt aangegeven hoe, bij toepassing van de regels, 
dient te worden gemeten. Het doel van de begripsomschrijvingen en de wijze van meten is om uit te 
sluiten, dat de regels onjuist worden geïnterpreteerd. 
 
5.3.2   Toelichting bestemmingsregels 
Dit hoofdstuk bevat de regels, waarin de materiële inhoud van de in het plan voorkomende 
bestemmingen, is opgenomen, waaronder het gebruik van de opstallen en de gronden en de 
toegestane maatvoering. Hieronder wordt per bestemming een korte toelichting gegeven. 
 
5.3.2.1  Bedrijf 
Deze bestemming is geprojecteerd op de al uitgegeven gronden op dit bedrijventerrein. De 
belangrijkste bouwregels betreffen een bebouwingspercentage van 75%, een bouwhoogte van 12 
meter, een minimale afstand van de gebouwen to de openbare weg (5 meter) en een minimale 
afstand van de gebouwen tot de zijdelingse bouwperceelsgrenzen (3 meter). Van deze bepalingen kan 
afgeweken worden mits, ter bevordering en handhaving van de beeldkwaliteit, een positief advies van 
de welstandscommissie is verkregen.  
 
Aan deze bestemming is een Staat van Bedrijfsactiviteiten gekoppeld. Overeenkomstig de 
milieuzonering zijn bedrijven t/m categorie 3.2 rechtstreeks toegelaten. Een afwijkingsregeling is 
opgenomen voor bedrijven, die voorkomen in twee categorieën hoger dan de staat aangeeft en voor 
bedrijven, die niet in de staat voorkomen. Voor beide afwijkingsbevoegdheden geldt, dat de 
milieubelasting qua aard en omvang vergelijkbaar moet zijn met de rechtstreeks toegelaten bedrijven.  
 
Tevens is, in lijn van het provinciale ruimtelijke beleid, een afwijkingsregeling opgenomen voor de 
vestiging van zelfstandige kantoren, mits aannemelijk is gemaakt, dat vestigingsruimte, gelet op de 
specifieke vestigingseisen, in het centrum van Vlissingen ontbreekt. 
 
De opslag van materialen, goederen en stoffen is niet toegestaan vòòr de voorgevels van de 
bedrijfsgebouwen langs de noordelijke ontsluitingsweg, de Marie Curieweg. Opslag op andere gronden 
mag niet hoger dan 5 meter. 
 
5.3.2.2  Bedrijventerrein  
Deze bestemming is geprojecteerd op de nog uit te geven gronden op dit bedrijventerrein. Behalve 
bedrijven zijn tevens wegen, parkeerterrein, water en groen toegelaten om op flexibele wijze in te 
kunnen spelen op de inrichting en verkaveling van het terrein. De realisatie van de noodzakelijke 
waterberging met een omvang van 9000 m³ is als verplichtende voorwaarde opgenomen bij de 
realisering van deze bestemming. De regeling is zodanig vorm gegeven, dat die waterberging op 
verschillende manieren kan worden gerealiseerd en gefaseerd in evenredigheid tot het te realiseren 
verhad oppervlak. 
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De belangrijkste bouwregels betreffen een bebouwingspercentage van 75%, een maximale 
bouwhoogte van 12 en een minimale bouwhoogte van 8 meter van de voorgevels van de bebouwing 
in de strook grond, die zicht heeft op Rijksweg A58, een minimale afstand van de gebouwen tot de 
openbare weg (5 meter) en een minimale afstand van de gebouwen tot de zijdelingse 
bouwperceelsgrenzen (3 meter). Van deze bepalingen kan afgeweken worden mits, ter bevordering 
en handhaving van de beeldkwaliteit, een positief advies van de welstandscommissie is verkregen.  
 
Aan de bestemming is een Staat van Bedrijfsactiviteiten gekoppeld. Overeenkomstig de milieuzonering 
zijn bedrijven t/m categorie 3.2 binnen dit bestemmingsplan overal rechtstreeks toegelaten. Met een 
functieaanduiding is aangegeven binnen welke gebiedsdelen van de bestemming bedrijven in resp. 
categorie 4.1 en 4.2 zijn toegelaten.  
 
Een afwijkingsregeling is opgenomen voor bedrijven, die voorkomen in twee categorieën hoger dan de 
stat aangeeft en voor bedrijven, die niet in de staat voorkomen. Voor beide afwijkingsbevoegdheden 
geldt, dat de milieubelasting qua aard en omvang vergelijkbaar moet zijn met de rechtstreeks 
toegelaten bedrijven. 
 
Tevens is, in lijn van het provinciale ruimtelijke beleid, een afwijkingsregeling opgenomen voor de 
vestiging van zelfstandige kantoren, mits aannemelijk is gemaakt, dat vestigingsruimte, gelet op de 
specifieke vestigingseisen, in het centrum van Vlissingen ontbreekt. Tevens is daarbij bepaald, dat de 
duurzaamheidsladder als bedoeld in art. 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening van toepassing is. 
 
De losse opslag van goederen en stoffen is niet toegestaan vòòr de voorgevels van de 
bedrijfsgebouwen en ter plaatse van de op de verbeelding aangegeven aanduiding ‘opslag uitgesloten’ 
ter voorkoming van aantasting van de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein in de zones van de 
zichtlocaties. Losse opslag op de achtererven achter de bedrijfsbebouwing van de bedrijven mag niet 
hoger dan 3 meter zijn en de opslag op het achterliggende terrein van Buitenhaven Vlissingen Beheer 
bv, buiten de zones waar geen opslag is toegelaten, mag niet hoger zijn dan 7 meter.  
 
5.3.2.3  Groen 
De bestemming groen is opgenomen voor de bestaande schouwstrook langs de watergang. 
 
5.3.2.4  Verkeer 
De in het plangebied voorkomen wegen zijn bestemd voor verkeer. 
 
5.3.2.5  Water 
De bestaande watergang en de aangelegde waterberging voor de nu uitgegeven gronden zijn tot 
water bestemd.  
 
5.3.2.6  Waarde - Archeologie  
Op basis van het verrichte onderzoek (par. 3.8.3) zijn de daarvoor in aanmerking komende gronden 
voorzien van een dubbelbestemming. Op grond van de regels behorende bij deze bestemming moeten 
bodemingrepen, die dieper gaan dan 40 cm onder maaiveld en die een oppervlakte hebben groter dan 
500 m2 worden voorafgegaan door (verkennend) archeologisch onderzoek. 
 
5.3.2.7  Leiding - Gas 
De zakelijk rechtstrook van de in het plangebied voorkomende aardgastransportleiding bedraagt 2 x 4 
meter uit het hart van de leiding. Deze gronden hebben deze dubbelbestemming verkregen. Op grond 
van de regels behorend bij deze bestemming mag uitsluitend worden gebouwd na instemming van de 
leidingbeheerder (Nederlandse Gasunie). 
 
5.3.2.8  Leiding - Hoogspanningsverbinding 
De zakelijk rechtstrook van de in het plangebied voorkomende hoogspanningsverbinding bedraagt 2 x 
30 meter uit het hart van de verbinding. Deze gronden hebben deze dubbelbestemming verkregen. 
Op grond van de regels behorend bij deze bestemming mag uitsluitend worden gebouwd na 
instemming van de leidingbeheerder, die aan deze instemming (veiligheids)voorschriften kan 
verbinden (Tennet). 
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5.3.2.9  Leiding - Riool 
De zakelijk rechtstrook van de in het plangebied voorkomende rioolpersleiding bedraagt 2 x 4 meter 
uit het hart van de leiding. Deze gronden hebben deze dubbelbestemming verkregen. Op grond van 
de regels behorend bij deze bestemming mag uitsluitend worden gebouwd na instemming van de 
leidingbeheerder (Gemeente). 
 
5.3.2.10 Waterstaat - Waterkering 
De beschermingszone A van de primaire waterkering langs/om de Buitenhaven heeft deze 
dubbelbestemming verkregen. Op grond van de regels behorend bij deze bestemming mag uitsluitend 
worden gebouwd na instemming van de beheerder van de waterkering: het Waterschap 
Scheldestromen. 
 
5.3.3   Toelichting algemene regels 
Deze algemene regels bestaan uit een aantal algemene, niet aan specifieke bestemmingen 
gekoppelde, bepalingen. 
 
5.3.3.1  Anti-dubbeltelregel 
Deze bepaling is ingevolge artikel 3.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening vast voorgeschreven. Doel 
van deze bepaling is te voorkomen, dat er meer wordt gebouwd dan het bestemmingsplan beoogt, 
bijv. ingeval (onderdelen van) percelen van eigenaar wisselen.  
 
5.3.3.2  Algemene bouwregels 
a.  Toegelaten bouwwerken en afwijkende maten 
Dit artikel bevat een beschermende regeling voor maten, die op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan tot stand zijn gekomen of kunnen komen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht.  
b.  Overschrijding bouwgrenzen 
Deze bepaling regelt beperkte en ondergeschikte overschrijding van de grenzen van bouwvlakken.  
c.  Ondergrondse bebouwing 
Dit artikel bepaalt, dat de bouwregels van overeenkomstige toepassing zijn op ondergronds bouwen 
tot 3,5 meter onder peil. 
d.  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 
Dit artikel moet worden opgenomen, omdat bij de inwerkingtreding van de Wro, de Invoeringswet 
Wro en het Bro op 1 juli 2008 de intrekking van de stedenbouwkundige bepalingen (waaronder de 
parkeernormen en de regeling voor het parkeerfonds) in de bouwverordening niet in werking is 
getreden. De stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening blijven dus vooralsnog bestaan. 
 
5.3.3.3  Algemene gebruiksregels 
Daarin worden de voorwaarden geregeld, waaronder in woningen aan huis verbonden beroeps- en 
bedrijfsactiviteiten mogen plaatsvinden en bijbehorende bouwwerken bij woningen mogen worden 
gebruikt als afhankelijke woonruimte in het kader van mantelzorg. 
 
5.3.3.4  Algemene aanduidingsregels 
Vrijwaringszone weg 
Met een gebiedsaanduiding is de vrijwaringszone van Rijksweg A 58 beschermd. Bebouwing in die 
zone kan slechts plaatsvinden na instemming door Rijkswaterstaat. 
 
5.3.3.5  Algemene afwijkingsregels 
Op grond van deze bepaling kan tot ten hoogste 10% worden afgeweken van de voorgeschreven 
maten in het bestemmingsplan en tot 5 meter van de voorgeschreven bouwgrenzen.  
 
5.3.3.6  Algemene wijzigingsregels   
Deze regels geven burgemeester en wethouders de bevoegdheid het bestemmingsplan, met 
inachtneming van de in de Wet ruimtelijke ordening voorgeschreven procedure, te wijzigen voor 
bestemmingsgrenzen, maatvoeringsvlakken en bouwvlakken en voor het geheel of gedeeltelijk 
verwijderen van de dubbelbestemming Waarde – Archeologie en van de functieaanduiding specifieke 
vorm van natuur - 1, de tijdelijke poelen voor de verplaatsing van de rugstreeppad vanuit het gebied 
Kenniswerf Oost. 
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5.3.3.7  Overige regels 
Dit artikel bevat één bepaling, namelijk "Werking wettelijke regeling. Dit lid is opgenomen, omdat in 
een aantal gevallen in de regels van bestemmingsplannen verwezen wordt naar een (andere) 
wettelijke regeling (zoals deze luidden op het moment van vaststelling van het plan) of wordt een 
procedure, begrip en/of functie uit die andere regeling van toepassing verklaard. 
 
5.3.4  Overgangs- en slotregels 
Tot slot worden in dit hoofdstuk de overgangs- en slotregels geformuleerd in overeenstemming met 
de wettelijk verplicht gestelde redactie. In het artikel ‘Overgangsregels’ worden regels bepaald over 
bouwwerken en gebruik, die in de bestaande situatie aanwezig zijn, mogen worden gebouwd of 
mogen worden gebruikt.  
 
In de ‘Slotregel’ is aangegeven onder welke naam de regels worden aangehaald.  
 
 
5.4  Handhaving 
 
De bestemmingsregels zijn op een dusdanige wijze geformuleerd, dat de handhaving van het 
bestemmingsplan voor een ieder duidelijk kan zijn. Dit is met name gelegen in de formulering van de 
bestemmings- en gebruiksregels, waarin een opsomming is opgenomen van de verschillende 
manieren van het gebruik van de gronden en bouwwerken, waaruit vervolgens een strijdigheid met de 
bestemming kan voortvloeien. Op basis hiervan kan dan in beginsel handhavend worden opgetreden. 
 
In dit bestemmingsplan zijn geen bestemmingen of gebruiksregels opgenomen, die doelbewust huidig 
feitelijk gebruik zou uitsluiten. 
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6.    UITVOERBAARHEID 
 
 

6.1    Financieel-economische toetsing 
 
6.1.1  Grondexploitatie 
Artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt, dat een exploitatieplan moet 
worden vastgesteld voor gronden, waarop één van de in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) aangewezen bouwplannen, is voorgenomen. Dit is het geval, omdat het 
bestemmingspan de bouw van één of meer andere hoofdgebouwen (bedrijfsgebouwen) mogelijk 
maakt.  
 
Artikel 9.1.20 van de Invoeringswet Wro bepaalt, dat de verplichting tot het vaststellen van een 
grondexploitatieplan buiten toepassing blijft, indien de onbenutte bouwmogelijkheid voor een 
bouwplan in een geldend bestemmingsplan in het nieuwe bestemmingsplan wordt opgenomen. De in 
het geldende bestemmingsplan Bedrijventerrein Souburg opgenomen bouwmogelijkheden worden 
ongewijzigd overgenomen in dit bestemmingsplan. De gemeenteraad zal om die reden, bij de 
vaststelling van dit bestemmingsplan, worden voorgesteld tevens te besluiten geen exploitatieplan 
vast te stellen. 
 
6.1.2  Financiële uitvoerbaarheid 
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient inzicht gegeven te worden in de 
uitvoerbaarheid, waaronder de financiële, van een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan betreft een 
bestemmingsplan, waarin geen - in juridisch-planologische zin - nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
worden gemaakt. Het bestemmingsplan is daarmee financieel-economisch uitvoerbaar. Met de 
uitvoering van dit bestemmingsplan zijn slechts plankosten gemoeid, welke gedragen worden door de 
Gemeente Vlissingen. 
 
6.1.3  Conclusie 
Op grond van het vorenstaande is de financieel-economische uitvoerbaarheid van dit 
bestemmingsplan gewaarborgd. 
 
 
6.2   Inspraak 
 
Op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening is het bestemmingsplan onderwerp van inspraak 
geweest. Het bestemmingsplan heeft daartoe van 15 november 2012 t/m 27 december 2012 ter 
inzage gelegen en was tevens via internet raadpleegbaar. Reacties konden zowel schriftelijk als per e-
mail worden gegeven.  
 
Er is één reactie ingekomen. Deze is in een antwoordnota (bijlage 6) opgenomen en van commentaar 
voorzien. Tevens is vermeld of de reactie aanleiding heeft gegeven in het definitieve ontwerp van het 
bestemmingsplan aanpassingen aan te brengen. 
 
 
6.3   Overleg artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 
 
Het bestuursorgaan, dat is belast met de voorbereiding van een bestemmingsplan pleegt daarbij 
overleg met die diensten van het Rijk, provincie en waterschappen, die betrokken zijn bij de zorg voor 
de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen, welke in het plan in het geding 
zijn. Bij brief van 22 december 2011 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu medegedeeld, 
dat uitsluitend nog gemeentelijke plannen vooraf worden beoordeeld vanuit de rol als direct 
belanghebbende. Het plangebied ligt binnen de invloedssfeer van Rijksweg A58, reden waarom 
Rijkswaterstaat Zeeland is betrokken bij het overleg. 
 
Dit bestemmingsplan is voor dit overleg toegezonden aan: 
1.  Provincie Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg; 
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2.  Delta Infra b.v., Postbus 5048, 4330 KA Middelburg; 
3.  Waterschap Scheldestromen, Postbus 1100, 4330 ZE Middelburg; 
4.  Veiligheidsregio Zeeland, Postbus 8016, 4330 EA Middelburg; 
5.  Nederlandse Gasunie, Postbus 44, 2740 AK Waddinxveen; 
6.  Rijkswaterstaat Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg. 
 
In de antwoordnota (bijlage 7) zijn de resultaten van het overleg weergegeven. 
 
 
6.4   PROCEDURE 
 
Van 21 februari 2013 t/m 3 april 2013 heeft het ontwerp van het bestemmingsplan in ontwerp ter 
visie gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze hebben niet geleid tot een wijziging bij de 
vaststelling. Op 30 mei 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.  



 
 
 
 

BIJLAGEN TOELICHTING 



BIJLAGE 1 



INVENTARISATIE BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN SOUBURG; PEILDATUM 01.02.2013

BETEKENIS AFKORTINGEN

B bedrijf
D detailhandel
DV - z zakelijke dienstverlening
DV - p publieksgerichte dienstverlening 
H - 1a lichte horeca, cat. 1a - aan detailhandel verwante horeca
H - 1b lichte horeca, cat. 1b - overige aan detailhandel verwante horeca
H - 1c lichte horeca, cat. 1c  - maaltijd + logiesverstrekkende horeca
H - 2 middelzware horeca, cat. 2 - drankenverstrekkend
K kantoor
M maatschappelijk
CO cultuur en ontspanning
Hv huisverbonden beroep/bedrijf, incl. bed & breakfast
W wonen
S sport

Straatnaam/huisnr. Feitelijk gebruik Toegekende bestemming/aanduiding
B cat.- gr.af D DV-z DV-p K M CO Hv W h1a h1b h1c h2 S

Marie Curieweg 1 benzinestation zonder LPG x 2 - 30 m
Marie Curieweg 3 garagebedrijf x 2 - 30 m
Marie Curieweg 3a autoverhuurbedrijf x 2 - 30 m
Marie Curieweg 3b garage/werkplaats brandweer x 2 - 30 m
Marie Curieweg 5 opslag/distributie autobergingsbedrijf x 2 - 30 m
Marie Curieweg 5a werkplaats/truckwasstraat x 2 - 30 m
Marie Curieweg 9-11-13 bouwmarkt 2 - 30 m x
Marie Curieweg 15 zonwering x 2 - 30 m
Marie Curieweg 25 garagebedrijf x 2 - 30 m

Poortersweg 15 opslag/distributie loonverhuurbedrijf/groothandel zand en grond x 3.1 - 50 m
idem puinbrekerij/malerij, af-inzameldepots, composteerbedrijf x 3.2 - 100 m

Deinsvlietweg 2 bedrijfswoning x x
Deinsvlietweg 4 bedrijfswoning x x

INVENTARISATIE OMLIGGENDE BEDRIJVEN Milieucategorie VNG-brochure
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1. Inleiding 3 

Aanleiding 

In de gemeente Vlissingen bevinden zich diverse hogedruk aardgastransportleidingen. 

Binnen de bebouwde kom van de gemeente worden alle leidingen beheerd door de Gasunie. 

De Gasunie heeft de gemeente verzocht de risico's als gevolg van het aardgastransport door 

leidingen binnen de gemeente inzichtelijk te maken. Om de risico's als gevolg van deze 

leidingen inzichtelijk te maken en te bepalen of sprake is van knelpunten op het gebied van 

externe veiligheid, zijn voor deze leidingen het plaatsgebonden risico (PR) en het 

groepsrisico (GR) berekend. De Gasunie en de gemeente Vlissingen kunnen hiermee voldoen 

aan de wettelijke verplichtingen uit het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 

De gemeente Vlissingen heeft ook gevraagd om de risico’s te onderzoeken voor een moge-

lijke nieuwe locatie van een Brede School in Oost-Souburg zuid. Deze nieuwe ontwikkeling 

ligt binnen het invloedsgebied van één van de leidingen die door Gasunie beheerd wordt. Op 

grond van het Bevb moet de bijdrage van deze ontwikkeling aan de hoogte van het groepsri-

sico worden berekend. Aan de hand van deze berekening dient de gemeente het groepsrisico 

in haar bestemmingsplannen te verantwoorden.  

 

In voorliggend rapport is inzicht in de risico's als gevolg van het transport van gevaarlijke 

stoffen door leidingen voor zowel in de huidige situatie als in de toekomstige situatie (inclu-

sief ontwikkeling Brede School) berekend. 

 

Onderzoek 

De risicoberekeningen zijn uitgevoerd conform de wettelijk voorgeschreven rekenmethode 

voor het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma CAROLA versie 1.0.0.51. De 

gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. 

 

Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt kort op de geldende normstelling ingegaan. Hoofdstuk 3 

geeft inzicht in de invoergegevens. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het plaatsgebonden 

risico weergegeven. In hoofdstuk 5 gebeurt dit voor de groepsrisco. In hoofdstuk 6 zijn de 

conclusies van het onderzoek weergegeven. Vervolgens zijn de referenties opgenomen en in 

enkele invoergegevens in een bijlage 1. 
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2. Normstelling 5 

2.1. Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon 

die onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende het hele jaar) op dezelfde plaats 

verblijft, overlijdt als gevolg van een ongeval met een potentieel gevaarlijke bron, in dit ge-

val een hogedruk aardgasleiding. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door middel 

van contouren op een kaart. 

Voor het plaatsgebonden risico geldt dat zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten 

mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risicocontour met een kans van 10-6 per jaar. 

Voor (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt de contour van het  plaatsgebonden 

risico met een kans van 10-6 per jaar als richtwaarde. 

 

 

2.2. Groepsrisico 

Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer 

leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een 

ongeval met die buisleiding. Het groepsrisico wordt weergegeven in een fN-curve, een 

dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as het aantal doden (N) wordt 

gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (f) van tenminste N doden. Een 

dergelijke grafiek is weergegeven in figuur 2.1. De rode lijn geeft de oriëntatiewaarde weer. 

 

 

 

Figuur 2.1.  fN-curve 
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Van het GR geldt géén wettelijke norm zoals het PR. Voor het GR geldt enkel een 

oriëntatiewaarde. Als deze oriëntatiewaarde overschreden wordt moet het bevoegd gezag 

(veelal de gemeenteraad) bij het vaststellen van een bestemmingsplan een afweging maken 

en verantwoording afleggen over de hoogte van het GR. 

 

Het bevoegd gezag wint daarvoor advies in bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als 

'hulpverlening' en 'zelfredzaamheid'. Op deze aspecten (de verantwoordingsplicht) wordt in 

dit rapport niet ingegaan. 
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3. Invoergegevens 7 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn uit-

gevoerd op 02 augustus 2011. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de 

meteorologische gegevens van het weerstation Vlissingen. In dit hoofdstuk worden de 

verschillende invoergegevens nader gespecificeerd. 

 

3.1. Relevante Leidingen 

Voor de risico berekeningen in deze rapportage zijn alleen hogedruk aardgasleidingen van de 

Gasunie relevant die binnen de gemeente liggen. Buiten de gemeente zijn geen andere 

hogedruk aardgasleidingen aanwezig waarvan het invloedsgebied1) reikt tot binnen de 

gemeente. 

 

 

Figuur 3.1.  Gemeentegrenzen van Vlissingen 

 

De relevante aardgastransportleidingen zijn afzonderlijk gevisualiseerd in hoofdstuk 4 en 5. 

De resultaten van risicoberekeningen van de leidingen uit de tabel zijn ook opgenomen in 

hoofdstuk 4 en 5. De gegevens van deze leidingen zijn door de Nederlandse Gasunie NV 

aangeleverd. 

 

Aan de hand van de systematiek die in figuur 3.2 is weergegeven is voor de hele gemeente 

het interessegebied bepaald. Binnen de interessegebieden is de populatie geïnventariseerd 

                                                
1)  Het invloedsgebied is het gebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het 

groepsrisico van de buisleiding tot de grens waarbinnen de letaliteit van die personen 1% is.  
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en ingevoerd in het rekenprogramma CAROLA. Een overzicht van de ingevoerde populatiege-

gevens is te vinden in bijlage 1.  

 

 
Figuur 3.2.  Bepalen interessegebied. 

 

3.1.1. Relevante leidingen in de gemeente Vlissingen  

Alle relevante buisleidingen die in het beheer zijn van de Gasunie zijn gevisualiseerd in 

figuur 3.3. In tabel 3.1 zijn daarbij ook de kenmerken van de leidingen weergegeven. 

 

 

Figuur 3.3.  Buisleidingen van aardgastransport (Gasunie) in de gemeente Vlissingen 
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Tabel 3.1. Buisleidingen in gemeente Vlissingen 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter 

[mm] 

Druk 

[bar] 

Datum  

aanleveren 

gegevens 

breedte 

beïnvloedingsgebied 

[meter] 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

Z-567-01 323.90 40.00 01-08-2011 140 m 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

Z-567-04 219.10 40.00 01-08-2011 100 m 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

Z-567-06 219.10 40.00 01-08-2011 100 m 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

Z-567-08 219.10 40.00 01-08-2011 110 m 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

Z-567-11 114.30 40.00 01-08-2011 110 m 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

Z-567-15 219.10 40.00 01-08-2011 100 m 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

Z-567-16 323.90 40.00 01-08-2011  

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

Z-567-17 219.10 40.00 01-08-2011  

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

Z-567-20 219.10 40.00 01-08-2011 100 m 

 

 

3.1.2. Relevante Leidingen Brede School 

In figuur 3.4. is de locatie van de Brede School weergegeven. Aan de hand van de 

systematiek die in figuur 3.2 is weergegeven is het interessegebied voor de Brede School 

bepaald. Binnen dit interessegebieden is de populatie geïnventariseerd en ingevoerd in het 

rekenprogramma CAROLA. De relevante buisleiding betreft de leiding Z-567-01. De overige 

specificaties van deze leiding zijn weergegeven in tabel 3.1.  
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Figuur 3.4.  Beoogde locatie Brede School 

 

 

3.2. Populatie 

Om een groepsrisicoberekening te uit te kunnen voeren is de populatie rondom de aardgas-

transportleiding geïnventariseerd. In bijlage 1 is een tabel opgenomen met vlakken (polygo-

nen) binnen het invloedsgebieden van de leidingen. In tabel 3.1. zijn de breedtes 

weergegeven van de beïnvloedingsgebieden die zich bevinden aan weerszijden van de 

leidingen. In het berekeningsmodel zijn de populaties binnen de beïnvloedingsgebieden 

ingevoerd. Het aantal personen en/of de personendichtheid per vlak is bepaald aan de hand 

van de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgestelde handreiking 

verantwoordingsplicht groepsrisico [5]. In bijlage 1 wordt nader op deze invoergegevens 

ingegaan. De relevante vlakken zijn weergegeven in figuur 3.5.  

 

Tabel 3.2.  legenda voor figuur 3.5. 

 

Populatietype Populatiepolygoon 

Wonen 
 

Werken 
 

Evenement 
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Figuur 3.5.  Populaties in invloedgebieden 

 

 

3.2.1. Populatie Brede School 

Ten aanzien van de Brede School in Oost-Souburg zuid is aangegeven dat het een ontwikke-

ling betreft van 5.000 m² bvo met daarin 26 lokalen. Daarnaast is 1.500 m² aan buiten-

ruimte nodig. Verder is uitgegaan van een dubbele gymzaal met een ruimtebehoefte van 

maximaal 1.225 m² bvo. Deze gymzalen kunnen in de avonduren ook benut worden door 

sportverenigingen. 

 

Om het maximaal aantal aanwezige personen te bepalen is uitgegaan van een worst case 

scenario. Door gegevens te gebruiken uit de CROW publicatie 272 (Verkeersgeneratie voor-

zieningen; Kentallen gemotoriseerd verkeer; december 2008; Ede) is de populatieomvang 

van dit scenario bepaald. Een brede school kan bestaan uit verschillende functies zoals 

kinderdagverblijven, basisscholen en/of middelbaar onderwijs. Uit gegevens van de CROW-

publicatie blijkt dat het maximum aantal personen dat aanwezig kan zijn per 100 m² bvo 

voor kinderdagverblijven het hoogst is. De CROW gaat uit van 19,5 personen per groep en 

88 m² bvo per groep. Dit zou betekenen dat het maximaal aantal personen dat tegelijkertijd 

aanwezig is maximaal 1.440 personen zou zijn. Voor de functies basisschool en middelbaar 

onderwijs bedraagt het maximale aantal circa 1.200 personen. 

Het CROW houdt voor een sportzaal rekening met 17,9 bezoekers per dag per 100 m² bvo. 

Door ervan uit te gaan dat van deze bezoekers maximaal 75% tegelijkertijd aanwezig is zijn 

dat 164 personen. Het maximale totale aantal aanwezige personen bedraagt in deze 

worstcase scenario circa 1.600 personen. 

 

  



12 Invoergegevens 

0718.008826.00  Adviesbureau RBOI 

  Rotterdam / Middelburg 
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4. Plaatsgebonden risico 13 

Voor de leidingen is het plaatsgebonden risico (PR) bepaald. Voor elk van de leidingen wordt 

het PR weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart. Deze risicocontouren 

zijn weergegeven in de figuren 4.1 tot en met 4.9. Voor alle figuren in dit hoofdstuk geldt dat 

risicocontour zijn weergegeven als in tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Legenda risicocontouren 

 

risicocontour kleur 

10-6 
 

10-7 
 

10-8 
 

 

 

Figuur 4.1.  Plaatsgebonden risico voor Z-567-01 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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Figuur 4.2.  Plaatsgebonden risico voor Z-567-04 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 

Figuur 4.3.  Plaatsgebonden risico voor Z-567-06 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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Figuur 4.4.  Plaatsgebonden risico voor Z-567-08 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 

Figuur 4.5.  Plaatsgebonden risico voor Z-567-11 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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Figuur 4.6.  Plaatsgebonden risico voor Z-567-15 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 

Figuur 4.7.  Plaatsgebonden risico voor Z-567-16 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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Figuur 4.8.  Plaatsgebonden risico voor Z-567-17 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 

Figuur 4.9.  Plaatsgebonden risico voor Z-567-20 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5. Groepsrisico 19 

Algemeen 

Voor de relevante leidingen in de gemeente Vlissingen en de locatie Brede School is het 

groepsrisico berekend. Het groepsrisico rond een leiding wordt uitgedrukt met een over-

schrijdingsfactor. De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de fN-curve en de oriën-

tatiewaarde (zie ook figuur 2.1). Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft 

in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor 

kleiner dan 1 geeft aan dat de fN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Het groepsrisico is 

dus kleiner dan de oriëntatiewaarde. Bij een waarde van 1 zal de fN-curve de oriëntatie-

waarde raken en is sprake van een groepsrisico dat gelijk is aan de oriëntatiewaarde. Bij een 

waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden. 

 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico ge-

screend alvorens voor specifieke segmenten fN-curves te visualiseren. Voor elk van de lei-

dingen wordt per kilometer buisleiding met het hoogste groepsrisico de overschrijdingsfactor 

van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom 

elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen dat gecentreerd ligt ten opzichte van 

dit punt. Voor deze kilometer leiding is een fN-curve berekend en voor deze fN-curve is de 

overschrijdingsfactor berekend. De fN-curves in dit rapport geven het groepsrisico weer voor 

het kilometersegment met het hoogste groepsrisico. 

 

In navolgende paragrafen wordt per leiding de screening van het groepsrisico, de overschrij-

dingsfactor en de fN curve weergegeven. Tevens wordt per leiding het kilometervak leiding 

gevisualiseerd (in groen) waarvoor de maximale overschrijdingsfactor wordt gevonden. 
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5.1. Groepsrisico voor Z-567-01 (huidige situatie) 

 

 

Figuur 5.1. Groepsrisicoscreening voor Z-567-01 

 

De kilometer leiding met de hoogste overschrijdingsfactor wordt gevonden bij 43 slachtoffers 

in een frequentie van 1 keer per 5.988.024 jaar. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0,031 en correspondeert met 

het segment van de kilometer leiding die de hoogste bijdrage levert aan het GR. Dit segment 

wordt gekarakteriseerd wordt door stationing 12360 en stationing 13360. Voor deze 

kilometer leiding is de fN-curve opgenomen in het figuur 5.2. De betreffende kilometer 

leiding is gevisualiseerd in figuur 5.3. 

 

 

Figuur 5.2.  fN curve van Z-567-01 voor kilometer leiding met hoogste bijdrage aan GR 

 

 

Figuur 5.3. Kilometer leiding van Z-567-01 met hoogste bijdrage aan GR 

 

De fN-curve in figuur 5.2 geeft weer dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde blijft. 
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5.2. Groepsrisico voor Z-567-01 (inclusief Brede School) 

 

 

Figuur 5.4. Groepsrisicoscreening voor Z-567-01 (inclusief Brede School) 

 

De kilometer leiding met de hoogste overschrijdingsfactor wordt gevonden bij 43 slachtoffers 

in een frequentie van 1 keer per 5.952.381 jaar. De maximale overschrijdingsfactor voor dit 

tracé is gelijk aan 0,031 en correspondeert met het segment van de kilometer leiding die de 

hoogste bijdrage levert aan het GR. Dit segment wordt gekarakteriseerd wordt door 

stationing 12360 en stationing 13360. Voor deze kilometer leiding is de fN-curve opgenomen 

in figuur 5.5. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 5.6. 

 

 

Figuur 5.5.  fN curve van Z-567-01 (inclusief Brede School) voor kilometer leiding met 

hoogste bijdrage aan GR 

 

 

Figuur 5.6. Kilometer leiding van Z-567-01 (inclusief school) met hoogste bijdrage aan GR 

 

Het realiseren van een Brede School in Oost-Souburg zuid heeft nagenoeg geen effect op de 

het groepsrisico. De overschrijdingfactor blijft met of zonder ontwikkeling 0,031 en blijft 

daarmee ver onder de oriëntatiewaarde. 
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5.3. Groepsrisico voor Z-567-04 

 

 

Figuur 5.7. Groepsrisicoscreening voor Z-567-04 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor deze leiding is gelijk aan 0 en genereert geen 

groepsrisico. Dat wil zeggen dat zich geen ongevalscenario voor kan doen waarin 

10 personen of meer tegelijkertijd om het leven kunnen komen als gevolg van een ongeval 

met een hogedruk aardgastransportleiding van de Gasunie. 
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5.4. Groepsrisico voor Z-567-06 

 

 

Figuur 5.8. Groepsrisicoscreening voor Z-567-06 

 

De kilometer leiding met de hoogste overschrijdingsfactor wordt gevonden bij 10 slachtoffers 

in een frequentie van 1 keer per 3.184.713 jaar. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0,001 en correspondeert met 

het segment van de kilometer leiding die de hoogste bijdrage levert aan het GR. Dit segment 

wordt gekarakteriseerd wordt door stationing 0 en stationing 650. Voor deze kilometer 

leiding is de fN-curve opgenomen in figuur 5.9. De betreffende kilometer leiding is 

gevisualiseerd in figuur 5.10. 

 

 

Figuur 5.9.  fN curve van Z-567-06 voor kilometer leiding met hoogste bijdrage aan GR 

 

 

Figuur 5.10.  Kilometer leiding van Z-567-06 met hoogste bijdrage aan GR 

 

De fN-curve in figuur 5.9 geeft weer dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde blijft. 
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5.5. Groepsrisico voor Z-567-08 

 

 

Figuur 5.11.  Groepsrisicoscreening Z-567-08 

 

De kilometer leiding met de hoogste overschrijdingsfactor wordt gevonden bij 11 slachtoffers 

in een frequentie van 1 keer per 2.801.120 jaar. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0,005 en correspondeert met 

het segment van de kilometer leiding die de hoogste bijdrage levert aan het GR. Dit segment 

wordt gekarakteriseerd wordt door stationing 390 en stationing 1390. Voor deze kilometer 

leiding is de fN-curve opgenomen in figuur 5.12. De betreffende kilometer leiding is 

gevisualiseerd in figuur 5.13. 

 

 

Figuur 5.12  fN curve van Z-567-08 voor kilometer leiding met hoogste bijdrage aan GR 

 

 

Figuur 5.13.  Kilometer leiding van Z-567-08 met hoogste bijdrage aan GR 

 

De fN-curve in figuur 5.12 geeft weer dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde blijft.  
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5.6. Groepsrisico voor Z-567-11 

 

 

Figuur 5.14. Groepsrisicoscreening Z-567-11 

 

De kilometer leiding met de hoogste overschrijdingsfactor wordt gevonden bij 21 slachtoffers 

in een frequentie van 1 keer per 17.006.803 jaar. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0,003 en correspondeert met 

het segment van de kilometer leiding die de hoogste bijdrage levert aan het GR. Dit segment 

wordt gekarakteriseerd wordt door stationing 140 en stationing 1140. Voor deze kilometer 

leiding is de fN-curve opgenomen in figuur 5.15. De betreffende kilometer leiding is 

gevisualiseerd in figuur 5.16. 

 

 

Figuur 5.15.  fN curve van Z-567-11 voor kilometer leiding met hoogste bijdrage aan GR 

 

 

Figuur 5.16  Kilometer leiding van Z-567-11 met hoogste bijdrage aan GR 

 

De fN-curve in figuur 5.12 geeft weer dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde blijft. 
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5.7. Groepsrisico voor Z-567-15 

 

 

Figuur 5.17. Groepsrisicoscreening Z-567-15 

 

De kilometer leiding met de hoogste overschrijdingsfactor wordt gevonden bij 11 slachtoffers 

in een frequentie van 1 keer per 7.462.687 jaar. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0,002 en correspondeert met 

het segment van de kilometer leiding die de hoogste bijdrage levert aan het GR. Dit segment 

wordt gekarakteriseerd wordt door stationing 0 en stationing 490. Voor deze kilometer 

leiding is de fN-curve opgenomen in figuur 5.18. De betreffende kilometer leiding is 

gevisualiseerd in figuur 5.19. 

 

 

Figuur 5.18.  fN curve van Z-567-15 voor kilometer leiding met hoogste bijdrage aan GR 

 

 

Figuur 5.19 Kilometer leiding van Z-567-15 met hoogste bijdrage aan GR 

 

De fN-curve in figuur 5.18 geeft weer dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde blijft. 
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5.8. Groepsrisico voor Z-567-16 

 

 

Figuur 5.20. Groepsrisicoscreening Z-567-16 

 

De kilometer leiding met de hoogste overschrijdingsfactor wordt gevonden bij 30 slachtoffers 

in een frequentie van 1 keer per 38.461.538 jaar. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0,002 en correspondeert met 

het segment van de kilometer leiding die de hoogste bijdrage levert aan het GR. Dit segment 

wordt gekarakteriseerd wordt door stationing 650 en stationing 1650. Voor deze kilometer 

leiding is de fN-curve opgenomen in figuur 5.21. De betreffende kilometer leiding is 

gevisualiseerd in figuur 5.22. 

 

 

Figuur 5.21.  fN curve van Z-567-16 voor kilometer leiding met hoogste bijdrage aan GR 

 

 

Figuur 4.22 Kilometer leiding van Z-567-16 met hoogste bijdrage aan GR 

 

De fN-curve in figuur 5.21 geeft weer dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde blijft. 

Hiermee is sprake van aanvaardbare risico's als gevolg van de hogedruk aardgastransport-

leiding. 
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5.9. Groepsrisico voor Z-567-17 

 

Figuur 5.23. Groepsrisicoscreening voor Z-567-17 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor deze leiding is gelijk aan 0 en genereert geen 

groepsrisico. Dat wil zeggen dat zich geen ongevalscenario voor kan doen waarin 

10 personen of meer tegelijkertijd om het leven kunnen komen als gevolg van een ongeval 

met een hogedruk aardgastransportleiding van de Gasunie. 
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5.10. Groepsrisico voor Z-567-20 

 

Figuur 5.24. Groepsrisicoscreening Z-567-20 

 

De kilometer leiding met de hoogste overschrijdingsfactor wordt gevonden bij 83 slachtoffers 

in een frequentie van 1 keer per 13.458.950 jaar. 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0,051 en correspondeert met 

het segment van de kilometer leiding die de hoogste bijdrage levert aan het GR. Dit segment 

wordt gekarakteriseerd wordt door stationing 200 en stationing 1200. Voor deze kilometer 

leiding is de fN-curve opgenomen in figuur 5.25. De betreffende kilometer leiding is 

gevisualiseerd in figuur 5.26. 

 

 

Figuur 5.25.  fN curve van Z-567-20 voor kilometer leiding met hoogste bijdrage aan GR 

 

 

Figuur 5.26 Kilometer leiding van Z-567-20 met hoogste bijdrage aan GR 

 

De fN-curve in figuur 5.25 geeft weer dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde blijft. 

Hiermee is sprake van aanvaardbare risico's als gevolg van de hogedruk aardgastransport-

leiding. 
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6. Conclusies 31 

Plaatsgebonden risico (PR) 

De plaatsgebonden 10-6-risicocontouren van alle hogedruk aardgastransportleidingen, die in 

het beheer zijn van de Gansunie, liggen in de gemeente Vlissingen nergens buiten de leidin-

gen. Ter plaatse van deze leidingen zijn geen kwetsbare objecten aanwezig of geprojecteerd. 

Hiermee wordt voldaan aan de normstelling uit het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb). 

 

Groepsgebonden risico (GR) in de gemeente Vlissingen 

Voor alle hogedruk aardgasleidingen in de gemeente Vlissingen, die in het beheer zijn van de 

Gasunie, geldt dat het maximale groepsrisico kleiner is dan de oriëntatiewaarde. 

 

GR na realisatie Brede School 

Het realiseren van een Brede School in Oost-Souburg zuid heeft nagenoeg geen effect op de 

het GR. De overschrijdingfactor blijft met of zonder ontwikkeling gelijk en ver beneden de 

oriëntatiewaarde. 
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Bijlage 1 Invoergegevens 1 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid 

Tuinbouw Jacoba van Beierenlaan Werken  20.0 

Wonen Westerzicht Wonen 510.0  

Wonen West Souburg Wonen 216.0  

Wonen en bedrijf West Souburg Wonen 36.0  

Kerk West Souburg Evenement 250.0  

Wonen Papegaaienburg Wonen 160.0  

Wonen Van Oorschotlaan Wonen 132.0  

School Werken 50.0  

School Papengaaienburg Werken 320.0  

Wonen en gemengd Papegaaienburg Wonen 192.0  

Werken Baskenburg Wonen  100.0 

Wonen Oost-Souburg tnv leidingen Wonen 785.0  

Wonen Oost-Souburg tzv leidingen Wonen 305.0  

Wonen Oost-Souburg tnv A58 Wonen 80.0  

Bedrijf Westelijke Bermweg Werken  100.0 

Werken bedrijventerrein Oost-Souburg Werken  100.0 

Werken Ritthemsestraat Werken  100.0 

Werken Ritthemsestraat Werken  100.0 

Wonen Ritthemsestraat Wonen 20.0  

Agrarische bedrijv. Veldlust Wonen 50.0  

Berglust Wonen 5.0  

´t Hof van Rammekes Wonen 5.0  

Vlissingen Oost Damen Werken  100.0 

Vlissingen Oost Werken 100.0  

Vlissingen Oost Cobelfret Werken  20.0 



2 Bijlage 1 

 

0718.008826.00  Adviesbureau RBOI 

  Rotterdam / Middelburg 

Vlissingen Oost Engelandweg Werken  100.0 

Vlissingen Oost Engelandweg Werken  100.0 

Vlissingen Oost Frankrijkweg Werken  100.0 

Vlissingen Oost Aluminiumfabriek Werken  100.0 

Vlissingen Oost Aluminimumfabriek Werken  100.0 

Wonen Trekdijk Wonen 10.0  

Wonen Vrijburg Wonen 20.0  

Ontwikkeling Brede School Werken 1600.0  

 

 

Kentallen populatiegegevens 

Het aantal personen/de personendichtheid per populatiepolygoon is bepaald aan de hand van 

de door het ministerie van VROM (momenteel Ministerie van Infrastructuur en Milieu) opge-

stelde Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico. Hierbij zijn de onderstaande 

personendichtheden gebruikt.  

 

Functie Personendichtheid 

Wonen 2,4 personen per woning 

Industrie, bedrijvigheid 100 werknemers per hectare 

Kantoren 1 werknemer per 30 m2 bruto vloeroppervlak 

Glastuinbouw 20 personen per hectare 

Scholen, Kinderdagverblijven 1,1 persoon per leerling/kind 
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Flora- en faunarapport voor het bedrijventerrein Souburg in de Gemeente 
Vlissingen 
 
 
1. Het plangebied 
Tussen de bebouwde kommen van Vlissingen en Souburg enerzijds en het gebied met 
industriële- en havenactiviteiten anderzijds ligt het bedrijventerrein Souburg, waarvan het nog 
niet uitgegeven deel het aanzien heeft van weilanden. 
 
Globaal ligt het plangebied tussen de A 58 langs de noordkant en de Poortersweg aan de 
zuidkant. Aan de westkant is er de Akkerweg langs de plangrens en in het oosten de 
watergang langs de Visodeweg en het stuk bodemsaneringsgebied oost van die watergang. 
Het plangebied is een nog niet voor bedrijven uitgegeven restgebied van 15 ha in km-hok 
030-386. Voor dit gebeid geldt al de bestemming Bedrijventerrein, maar dit bestemmingsplan 
moet nu geactualiseerd worden. 
 
 
2. Schets van de diverse onderdelen van het gebied  
Visueel bestaat het plangebied uit drie grote elementen, te weten de boomsingels langs de 
buitenkant, het westelijke weidegebied en het grote voormalige parkeerterrein van een 
veerdienst. Aan de zuid- en oostkant van het oude parkeerterrein liggen nog wat kleinere 
elementen, te weten de gevestigde bedrijven aan de Poortersweg (tegen de zuidgrens) en een 
paar stukjes grasland. 
 
Om een goed zicht te houden op de diverse landschapselementen en hun verschillende 
potentiaal aan voorkomende, wettelijk beschermde soorten planten en diersoorten, volgt een 
overzicht van de begroeiing van de terreinen. Voor een overzicht van de verschillende 
terreinen wordt verwezen naar de bij dit rapport behorende kaart. 
 
Het veldwerk is gedaan in drie bezoeken in juni 2012. 
 
2.1 De houtopstanden 
Vrijwel alle boomsingels staan tegen de grenzen of dicht bij de grenzen van het plangebied Bedrijventerrein 
Souburg. Vanaf de westkant van het planterrein worden de houtopstanden genoemd met ruimende wind; zo u 
wilt, draaien met de zon mee.  
 
H1. De grootste singel staat in de noordwestelijke hoek van het gebied, als het ware onder de oude watertoren. 
Hij loopt langs de Akkerweg en gaat nog een stuk door langs de snelweg A 58. Het gaat om een singel van 
bomen en struiken met een lengte van 350 m, een breedt van 5 – 8 m en een hoogte tot 20 m. De belangrijkste 
boomsoort is de witte abeel. Zomereik en zwarte els staan er minder. Als struiken werden hazelnoot, hondsroos, 
meidoorn, rode kornoelje, spaanse aak en eenstijlige meidoorn genoteerd plus de overdadige reuzenberenklauw 
als kruid. 
 
H2. Aan de noordkant van het verharde parkeerterrein staat een singel, die globaal 50 m binnen de plangrens 
staat.  De bepalende soort is de schietwilg die gaat tot 15 m. Een klein deel op het oosten heeft spaanse aak als 
hoofdsoort (10 m hoog). De singel is 5 m breed. De struiklaag wordt vooral samengesteld door eenstijlige 
meidoorn, rode kornoelje, wilde liguster en zwarte braam. 
 
H3. Langs de oostkant van het voormalige parkeerterrein staat een singel met als hoofdsoort spaanse aak tot 8 m 
hoog. De singel is 3 – 4 m breed. Hij loopt ook evenwijdig aan de watergang (de oostgrens van het plangebied).  
Er is hier en daar een zomereik. In de struiklaag zijn rode kornoelje, wilde liguster en eenstijlige meidoorn te 
vinden. 
 



  

H4. Langs de westelijke helft van de Poortersweg (zuidkant van het gebied) staat een tamelijk jong struweel van 
de Akkerweg tot het viaduct naar de oude parkeerplaats, misschien 15 jaar oud. Het is 15 m breed en tot 5 m 
hoog. Het gaat om een assortiment van eenstijlige meidoorn, gelderse roos, hondsroos, rode kornoelje, 
sleedoorn, vlier, wilde liguster, zomereik en zwarte els. 
 
H5. In het midden van het westelijke weidegebied staat een tamelijk jong bosje van struiken, mogelijk 15 jaar 
oud. Het beslaat globaal 30 x 20 m en heeft een hoogte van 3 á 4 m. Het gaat om dezelfde houtige soorten als die 
van de singel langs de Poortersweg. 
 
2.2 De graslanden 
In het westen gaat het om het grotere weidegebied dat twee derde van het plangebied beslaat. Het bestaat uit 
verscheidene graslanden, gelet op de rasters, de begroeiing, de presentie van paarden en de afgebeten planten en 
gevonden uitwerpselen. Er grazen paarden in zeer verschillende dichtheid en frekwentie, gezien de hoogte van 
de grassen, het bestand aan andere planten en de dichtheid aan uitwerpselen. Ten oosten van het oude 
parkeerterrein zijn er een paar afgerasterde stukken grasland bij de al aanwezige bedrijven. Verder zijn er nog 
wat smalle stroken grasland in het plangebied. 
  
G1. Het grasland in het noordwesten, langs de Akkerweg en de snelweg. 
Het gaat om het grootste grasperceel van het gebied. Grootendeels is het maaiveld een meter hoger dan de 
omgeving, mogelijk door de inbreng van grondstorten. Bijzonder is dat een klein deel licht is begraasd. Dat blijkt 
uit de hoogte van de grassen in de diverse gedeelten van het perceel (het grootste deel staat in bloei), uit de 
soortensamenstelling van de begroeiing en uit de aanwezigheid van paardenfaeces.  
 
De grassen maken het volume uit van de begroeiing op de niet of nauwelijks begraasde delen. Dominant zijn de 
grassoorten van voedselrijke, vochtige gronden zoals de waargenomen beemdlangbloem, het veldbeemd, het 
engels raaigras (heel weinig), de algemene glanshaver en de kropaar, de minder voorkomende witbol en het 
rietzwenkgras. Op erg vertrapte plekken stond het kruipertje. Op natte plekken groeide het gewone struisgras. 
 Andere opvallende soorten door hun gekleurde bloemen zijn de knolboterbloem en de witte klaver in de licht  
begraasde delen. Andere soorten zijn daar biggenkruid, jacobs kruiskruid, kleine klaver, rode klaver, pastinaak, 
smalle weegbree en veldzuring. 
 
G2. Andere graslanden van het grote graslandgebied tussen de Achterweg en het oude parkeerterrein.  
In alle graslanden komt hetzelfde spectrum van grassoorten terug. De verhoudingen tussen de soorten zijn wel 
anders, zij het door begrazing, zij het door tijdelijk hoge waterstanden. Waar paarden grazen, vallen vooral de 
knolboterbloem en de witte klaver op door hun bloemen. Bij veel betreding krijgt het kruipertje soms een kans, 
op tijdelijk natte plekken groeit het kruipend struisgras. 
 
G3. Grasland met akkerdistel langs de snelweg.  
 In het verlengde van grasland 1 1igt een grasland tussen de bermsloot van de snelweg en de watergang. De 
dominerende grassoorten zijn dezelfde als van het eerste grasland. De bloeiende akkerdistel is opvallend over de 
hele oppervlakte. 
 
G4. Streep grasland langs van het voormalige parkeerterrein 
Op het perceel van het voormalige parkeerterrein is een randzone gehandhaafd van een zestal meters breed langs 
de noordsingel en de oostsingel, resp. de houtopstanden 2 en 3. De belangrijkste grassen zijn als die van grasland 
als hiervoor beschreven onder 1. De randzone werd medio juni gehooid en er werden schapen ingebracht. 
 
G5. Grazige stukken bij de bedrijven aan de Poortersweg 
In de hoek tussen de bedrijven aan de Poortersweg, het oude parkeerterein en de watergang aan de oostkant 
liggen nog een paar ingerasterde percelen met enkele schapen. De grasmat bestaat uit de algemene, eerder 
genoemde soorten van voedselrijke, vochthoudende grond, maar is wel kort door de begrazing en mogelijk ook 
door maaien.    
 
2.3 De rommelterreinen 
De terreinen met ingrijpend grondverzet of plaveisel 
 
R1. De zuidoostelijke hoek tussen de Poortersweg en de Akkerweg 
Het gaat om een terreintje met grondhopen met zwarte braam en een stenen wegje. In de begroeiing toont het 
perceel eigenschappen van grasland op voedselrijke grond en van ruderale plaatsen. De overheersende grassen 



  

zijn witbol, riet en fiorin. Andere talrijk aanwezige soorten zijn harig wilgenroosje, heelblaadje, zilverschoon, 
valse voszegge, ruige zegge, zeegroene rus en de erg opvallende reuzenberenklauw.  
 
R2. Bij de verharde zuidelijke toegang tot de weilanden 
Tegen de Poortersweg is een heuvel gemaakt als bedekking van een klein pompstation. Een deel van de grond is 
nog niet helemaal begroeid. Daarop staan tegen de 200 planten op van de grote kaardenbol. Bij die toegang ligt 
ook een recentelijk gegraven vijver (deze winter), mogelijk voor het compenseren van verloren leefgebied van 
amfibieën. 
 
R3. Het oude parkeerterrein dat het oostelijke deel domineert 
Binnen de afrastering en de visueel afschermende singels 2 en 3 is geen onverharde grond. Er zijn dan ook  
nauwelijks planten opgeschoten. Er is zelfs geen grote kaardenbol te zien. 
 
R4. Het bodemsaneringsgebied aan de Visodeweg 
De oostlob van het plangebied beslaat uit een bodemsaneringsterrein oostenlijk van de noord-zuid lopende 
watergang. Er is een kleine plas gemaakt, die aansluit op de watergang. Het land is enkele maanden geleden 
grootendeels kaal gemaakt getuige de pioniersbegroeiing. Grote stukken vertonen nog resten van een voormalige 
grazige vegetatie. Daar groeien soorten als bijvoet, engels raaigras, kleine klaver, knolboterbloem, pastinaak, 
roodzwenkgras, rupsklaver, witbolwitte klaver. Als pioniers van kaal terrein werden gezien akkerdistel, canadese 
fijnstraal, echte kamille, gewoon streepzaad, herik, reukloze kamille en speerdistel.  Op tijdelijk natte plekken 
groeien mannagras en kruipend struisgras. Harig wilgenroosje staat aan de lage noordkant langs de 
snelwegbermsloot. Grote brandnetel markeert de oude ruderale delen. 
 
2.4 Waterpartijen  
De watergang langs de oostgrens met een knik door de noordoostpunt van het gebied moet gewoon goed blijven 
functioneren voor de afwatering. De enkele sloten in het plangebied hebben veel beschaduwing, voornamelijk 
door het riet. 
 
 
3. Waarnemingen 
In de paragraaf schets van de gebiedsdelen is de begroeiing globaal beschreven. 
 
Planten 
Alleen de kaardenbol werd als wettelijk beschermde soort aangetroffen op het pompstation aan de Poortersweg. 
 
Vogelsoorten 
Tijdens de bezoeken zijn alleen algemeen voorkomende soorten waargenomen als bergeend, ekster, fazant, 
houtduif, kauw, kokmeeuw, meerkoet, merel, scholekster en zilvermeeuw. Speciaal zijn de dikke bomen in alle 
singels afgezocht op holten van spechten en steenuilen. Die zijn niet gevonden. 
  
Zoogdieren 
Op de grond zijn haas, konijn en mol waargenomen. Ook kan de wezel er voorkomen. Soorten van 
micromammalia die er zeker kunnen leven, zijn aardmuis, bosmuis, veldmuis en gewone spitsmuis.  
 
Het gebied is te open als jachtgebied voor de meeste soorten vleermuizen. Mogelijke boomholten voor 
vleermuizen zijn niet aangetroffen. Opstallen voor de vleermuissoorten van gebouwen zijn niet aanwezig. 
  
Amfibieën, vissen en reptielen 
De watergang in  het oosten en de paar sloten zijn ongeschikt voor amfibieën en voor vissen , resp. door 
stroming en beschaduwing. Heel misschien leeft er een tiendoornige of driedoornige stekelbaars (geen 
beschermde soorten). 
 
Op grond van de bekende verspreidingsgegevens zijn er geen reptielen te verwachten. 
 
Insecten 
Wettelijk beschermde soorten insecten kunnen niet leven in het betrokken gebied (denk aan de veenmol en 
enkele soorten moeraslibellen). 
 
 



  

4. Samenvatting  
Er is gestreefd naar een karakteristiek van de diverse terreingedeelten, niet naar complete 
lijsten van soorten planten en dieren. Plantensoorten zijn alleen genoemd om een duidelijke 
karakteristiek te geven van de aanwezige begroeiing. Op grond van de voorkomende soorten 
grassen is het gebied te karakteriseren als een plangebied met voedselrijke, goed 
vochthoudende grond (zavel – klei). Op zulke grond met bemeste en beweide graslanden 
plegen wettelijk beschermde plantensoorten niet voor te komen. 
 
Weinig soorten zoogdieren en vogels konden worden waargenomen. Dat strookt met de 
algemene structuur van een gebied met agrarisch beheer onder de rook van de stad. Voor de 
niet waargenomen zoogdieren is een prognose gemaakt van hun mogelijke voorkomen. Dat 
geldt ook voor de groepen van zogeheten lagere dieren. Er is uiteraard wel speciaal gespeurd 
naar de wettelijk beschermde soorten.  
 
De lichtelijk ruderale grote kaardenbol, wettelijk beschermd volgens de flora- en faunawet, is 
alleen aangetroffen op het pompstation aan de Poortersweg. 
 
 
5. Advies 
1. Voor het aanpakken van werk in het gebied geldt in de eerste plaats de zorgplicht van niet 

onnodig verstoren en doodmaken. 
2. Wettelijk is nodig om de broedende vogels te ontzien. De wettelijke broedtijd loopt van 15 

maart tot 15 juli, maar elk geval van nestelen en broeden hoort te worden ontzien, ook 
buiten die tijd. Derhalve mag het klaar maken van het gebied voor inrichting alleen worden 
aangepakt ruim voor of ruimschoots na de wettelijke broedtijd. De vogels worden geacht 
dan te kunnen uitwijken. Dat geldt ook voor de mogelijk aanwezige grotere zoogdieren. De 
kleinere, algemene soorten van de woelmuizen, echte muizen en spitsmuizen mogen per 
ongeluk worden gedood bij het werk. 

3. Om problemen met de rugstreeppad als streng beschermde soort te vermijden (zgn. nodige 
mitigerende en compenserende maatregels), er voor zorgdragen, dat er geen zandpartijen 
gedurende een week of langer onbedekt blijven tijdens het werk. 

 
 

6. Ontheffing 
De grote kaardenbol is wettelijk beschermd en in Zeeland algemeen op gronden die zijn 
geroerd. Als een grazig terrein dichtgroeit, kan het zaad er niet kiemen. Een beschermende 
maatregel voor het behoud is overbodig zolang in Zeeland terreinen worden overhoop 
gehaald.  
 
Het advies opvolgend is geen ontheffing van de flora- en faunawet vereist. 
 
 
 
Specialistische literatuur 
- C.N. Hubbard 1968; Grasses; Pelican books A 295 (2e druk); Uitgeverij Penguin Books, 

Hammondsworth (GB), 463 pp. 
- Kruijne, A.A. en D.M. de Vries 1960; Vegetatieve herkenning van onze graslandplanten. 
    Uitgeverij Veenman, Wageningen.109 pp. 
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Rode Ogentroost  
 
1. Inleiding  
In het vooroverleg van gemeente en provincie over het bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Souburg is opgemerkt, dat tijdens zijn drie veldbezoeken wellicht niet alles is waargenomen. 
Genoemd werd ‘een vrij omvangrijke groeiplaats van rode ogentroost’ in de op de bij het 
rapport behorende tekening aangeduide Rommelhoek 1. 
 
2. Toelichting op de onderzoeksmethode 
Met die opmerking heeft de provincie het gelijk, aannemende dat met alles wordt bedoeld alle 
plantensoorten. Door een inventarisatie ten behoeve van een plan kunnen niet alle soorten 
planten worden gevonden in een gebied van zo’n 50 ha. Dat is ook niet nodig, omdat een 
veldbioloog afgaat op combinaties van soorten c.q. van  plantengemeenschappen in een 
betrokken gebied. Aan die combinatie moet hij zien of milieucritische plantengemeen-
schappen zijn te verwachten en de daarvan deel uitmakende soorten, die in de Flora- en 
faunawet zouden kunnen zijn opgenomen. Ziet hij een paar van die speciale soorten, zoekt hij 
nog even door op die plek. 
 
Het plangebied vertoont grote verschillen in actueel gebruik op veel kleine percelen. Op al die 
op de kaart aangeduide 14 terreingedeelten, is de dominerende, karakteristieke combinatie van 
soorten vastgesteld. Daarin zitten geen aanwijzingen vanuit de vegetatiekunde voor 
milieucritische plantengemeenschappen en soorten, die door de Flora- en faunawet worden 
beschermd. 
 
Ook de gebruiksgeschiedenis van het terrein kan aanwijzingen geven. Op de topografische 
kaarten tot 2004 staat de rommelhoek R1 als bouwland. Nu is het een ruderaal terreintje van 
ruim 25 x 25 m (0,25 ha) met een oud klinkerwegje, hopen grond met zwarte braam en veel 
grote berenklauw (uitgezaaide exoot).  
 
Citaat uit het rapport: 
“Het gaat om een terreintje met grondhopen met zwarte braam en een stenen wegje. In de 
begroeiing toont het perceel eigenschappen van grasland op voedselrijke grond en van 
ruderale plaatsen. De overheersende grassen zijn witbol, riet en fiorin. Andere talrijk 
aanwezige soorten zijn harig wilgenroosje, heelblaadje, zilverschoon, valse voszegge, ruige 
zegge, zeegroene rus en de erg opvallende reuzenberenklauw. Verscheidene soorten hiervan 
wijzen op een frequent optreden van natte perioden”.  
 
Rommelhoek 1 is een van de meest overhoop gehaalde plekken in het plangebied. De 
waargenomen soorten fioringras, zilverschoon, heelblaadje, valse voszegge, ruige zegge en 
zeegroene rus zijn allemaal indicatoren van een milieu, dat erg wisselend is qua waterstand en 
veelal overhoop is gehaald, zogeheten ruderaal. Zij zijn typerende soorten van het Agropyro-
Rumicion crispi, het verbond van contact- en storingsgemeenschappen, zowel natuurlijk als 
antropogeen. De rode ogentroost past ook in dit rijtje, maar is er niet waargenomen tijdens het 
veldwerk. 
 
3. De rode ogentroost 
De rode ogentroost is een soort van de eerste begroeiing na het ontzilten van strandvlakten, 
zoals de Schotsman. Hij groeit ook op de hoogste randen van het schor (beperkte zoutinvloed) 



  

en op enkele Zeeuwse dijken. Het gaat veelal om een milieu met onregelmatig extreme 
omstandigheden van zout (schor) en grondwaterstand. Ook terreinen met een verdichte bodem 
en voedselrijkdom worden als standplaats benut. Het betreft dus een soort met een grote 
amplitude aan standplaatscondities. In het estuariene gebied dat Zeeland is, treedt hij tamelijk 
veel op. 
 
Op de site van Waarneming.nl zijn twee verspreidingskaartjes te vinden van de rode 
ogentroost. Het ene geeft aan dat de soort rode ogentroost in 1 km-hok van het uurhok 
oostelijk van Vlissingen is te vinden; het andere geeft aan dat er geen km-hok met rode 
ogentroost is in het uurhok aan de oostkant van Vlissingen. 
 
Landelijk gezien is de rode ogentroost een bedreigde soort en werd daarom op de rode lijst 
gezet, maar in het estuariene gebied van Zeeland en op een aantal zogenoemde bloemdijken is 
hij tamelijk veel voorkomend. 
 
In een rommelige hoek, zoals R1 uit het rapport, kan de rode ogentroost zich niet handhaven. 
Als zomerannuel, die het volle licht nodig heeft, gaat hij steeds meer achteruit door het 
lichttekort onder de uitdijende soorten als grote berenklauw en zwarte braam.  
 
4. Conclusie 
Een stukje antropogeen rommelterrein is geen duurzame standplaats voor een soort als de 
rode ogentroost. Deze verdwijnt vanzelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specialistische literatuur 
- C.N. Hubbard. 1968; Grasses; Pelican books A 295 (2e druk); Uitgeverij Penguin Books, Hammondsworth 

(GB), 463 pp. 
- Kruijne, A.A. en D.M. de Vries. 1960; Vegetatieve herkenning van onze graslandplanten;   Uitgeverij Veen-

man, Wageningen.109 pp. 
- Weeda, E.J. 1988. Nederlandse Oecologische Flora 3 (227-230) 
- Westhoff, V. en A.J. Den Held. 1969. Plantengemeenschappen in Nederland; pp. 107-115. Thieme, Zutphen.  
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I  INLEIDING 
 
 
 
AANLEIDING 
Aan de oostzijde van Vlissingen langs Rijksweg A58 is het 
bedrijventerrein Souburg  in ontwikkeling. Voor het 
bedrijventerrein is al in 2000 een bestemmingsplan vastgesteld. In 
2012/2013 is gestart met de actualisatie van dat 
bestemmingsplan. Vanwege de ligging langs de A58 is de 
noordelijke zone van het terrein als zichtlocatie aangemerkt. Voor 
deze zone is het voorliggende beeldkwaliteitplan primair van 
toepassing, maar, ter waarborging daarvan, zijn ook enige eisen 
gesteld aan de inrichting van het achterliggende gebied. In dit 
beeldkwaliteitplan zijn regels en richtlijnen voor de uitvoering van 
de bebouwing, de daarbij behorende terreinen en de inrichting 
van de openbare ruimte opgenomen.  
  
 
OPBOUW NOTA 
De nota is als volgt opgebouwd.  In hoofdstuk 2 wordt ingegaan 
op de betekenis van het beeldkwaliteitplan, waarbij de juridische 
betekenis van het plan wordt beschreven.  
 
In hoofdstuk 3 wordt de hoofdopzet van het mogelijke 
inrichtingsplan besproken. Vervolgens wordt de ontsluitings-
structuur, de waterhuishouding, de groenstructuur en de 
bebouwing beschreven. De in dit beeldkwaliteitplan vermelde 
uitgangspunten en beelden dienen als basis voor verdere 
uitwerking en toetsing op detail- en realiseringsniveau.  
 
In hoofdstuk 4 wordt de inrichting van de openbare ruimte 
beschreven. De richtlijnen en aanbevelingen ten aanzien van de 
beeldkwaliteit van de bebouwing en inrichting van het terrein 
worden beschreven in hoofdstuk 5 aan de hand van te 
onderscheiden deelgebieden / zones. 

 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
II BETEKENIS  BEELDKWALITEITPLAN 
 
Het beeldkwaliteitplan  heeft tot doel een kader te bieden, 
waarbinnen de gewenste stedenbouwkundige en 
architectonische  uitwerking kan plaatsvinden op een wijze, 
waarin de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en de 
inrichting van de openbare ruimte tot uitdrukking komt. Het geeft 
in principe richtlijnen ter bevordering van de beoogde ruimtelijke 
kwaliteit. 
 
Het gaat zowel om de ruimtelijk-visuele aspecten van de 
bebouwing als om de inrichting van de bijbehorende 
bedrijfskavels en de samenhang met de openbare ruimte. Om in 
de praktijk een goed totaal beeld te verkrijgen, dient bij de 
bouwaanvraag een inrichtingsplan te worden toegevoegd dat 
inzicht geeft op welke wijze wordt omgegaan met aspecten als 
parkeren, laden en lossen, terreinafbakening, plaatsing 
containers, opslag en bedrijfsreclame. 
 
Op grond van de bouwverordening (artikel 9.1, lid 2) wordt de 
mogelijkheid geboden het beeldkwaliteitplan een formeel 
juridische status te geven. Als ruimtelijk beleid, vastgesteld door 
de gemeenteraad, maakt het dan een onderdeel uit van de 
bouwverordening. Op deze wijze wordt het beeldkwaliteitplan 
een toetsingskader voor de welstandsbeoordeling. Het biedt  
 

 
 
criteria, waarop bouwaanvragen en bijbehorende plannen en 
voorstellen voor de inrichting van (privé)terreinen en van de 
openbare ruimten kunnen worden beoordeeld. Zo vormen de 
regels van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan 
samen een adequaat toetsingskader voor het beoordelen en 
toetsen van bouwaanvragen. 
 
Niet alleen het streven van de gemeente naar een goed ogend 
bedrijventerrein vormt de aanleiding voor het beeldkwaliteitplan, 
ook de bedrijven zelf worden selectief in hun keuze van 
vestigingsplaats en de uitstraling van het perceel zelf in relatie tot 
de directe omgeving. Een plan als dit is met name ook bedoeld 
om sturing te geven bij de ontwikkeling en vormgeving van 
specifieke gebieden en plekken binnen de stedenbouwkundige 
structuur van het bedrijventerrein Souburg. 
 
Er wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten: 
•   inrichting van de openbare ruimte; 
•   afmeting, grootte en situering van de bouwmassa's; 
•   onderlinge afstemming van de bedrijfsbebouwing; 
•   globale aanduiding voor materiaalgebruik en kleurstelling; 
• op essentiële plekken richtlijnen voor de inrichting van de  

bedrijfsterreinen. 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 
Indicatief verkavelingsplan 



   

  III  STEDENBOUWKUNDIG INRICHTINGSPLAN 
 
 
 
BESTEMMINGSPLAN 
Uitgangspunt is het ontwikkelen van een moderne zichtlocatie  
voor bedrijven. De bedrijven worden zo gesitueerd, dat ze een 
representatieve entree van Vlissingen vormen. Klanten en 
bedrijven wordt zo de weg gewezen naar het bedrijventerrein 
Souburg, het bedrijventerrein Poortersweg en de Buitenhaven. 

 
De representatieve zijdes van de bebouwing zijn naar de 
rijksweg gekeerd en buitenopslag aan de voorzijde is niet 
toegestaan. Deze zone wordt aangeduid als een modern 
bedrijventerrein en het overige deel als een traditioneel terrein. 

 
In het plangebied moet rekening worden gehouden met de 
aanwezigheid van een ondergrondse gasleiding met een 
bebouwingsvrije zone van 4 meter aan weerszijden uit het hart 
van de leidingen en de aanwezigheid van een vrijwaringszone 
van 50 meter uit de as van  de zuidelijke rijstrook van Rijksweg 
A58. Het voornemen is om de leiding niet te verplaatsen. Dit 
heeft consequenties voor de inrichting. 
 
Deze uitgangspunten en randvoorwaarden vormen de basis                          
voor het inrichtingsplan en de richtlijnen omtrent de gewenste 
beeldkwaliteit. 

STEDENBOUWKUNDIG  CONCEPT 
Het oostelijk deel van het plangebied  wordt ingesloten door 
Rijksweg A58 en de Deinsvlietweg en heeft een smal langgerekt 
karakter. De beplantingssingel langs de Deinsvlietweg sluit het 
bedrijventerrein af van het landschap. Het bedrijventerrein heeft 
daardoor een duidelijke voor- en achterkant.  
 
Een groot gedeelte van dit deel van het bedrijventerrein is al 
uitgegeven en bebouwd. Langs de rijksweg begeleidt de 
bebouwing de entree van Vlissingen. Het accent ligt hier op 
representativiteit voor zowel bebouwing als openbare ruimte en 
oriëntatie op de rijksweg.  
 
De waterpartij - van belang ook voor de vereiste wateropgave - in 
het midden van het plangebied benadrukt de noord-zuid gerichte 
oorspronkelijke verkaveling en wordt als groene open en 
waterrijke zone in het totale bedrijventerrein Souburg als drager 
verder versterkt. 



  

 
 
ONTSLUITINGSSTRUCTUUR 

 
De ontsluiting van het gebied vindt plaats via de Marie Curieweg, 
die aansluit op de Ritthemsestraat. Het is de bedoeling, dat de 
Marie Curieweg verder wordt doorgetrokken over het nog te 
ontwikkelen deel van het bedrijventerrein en aansluit op de 
Poortersweg. De exacte ligging van dit deel van de Marie 
Curieweg is nog niet bekend. Op deze wijze kunnen de uit te 
geven percelen worden ontsloten. Tevens ontstaat er een 
calamiteitenroute indien zich een calamiteit op de A58 voordoet, 
en ontstaat er een route voor landbouwverkeer tussen de 
Ritthemsestraat en de Poortersweg en vice versa.  
 
De Deinsvlietweg  blijft in zijn huidige vorm gehandhaafd voor 
langzaam verkeer en bestemmingsverkeer. Afhankelijk van 
mogelijk toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied ten 
zuiden van dit bedrijventerrein (vestiging marinierskazerne, 
opwaardering Buitenhaven etc.) en overigens ook op dit terrein 
zelf, is het zeker denkbaar, dat andere interne en externe 
ontsluitingsvarianten worden bezien. De aanwezige 
beplantingssingel dient zoveel als mogelijk gehandhaafd te 
blijven. 
 
Verder is het denkbaar, dat in de toekomst de huidige, 
zuidelijke, doodlopende aftakking van de Marie Curieweg (in 
het oostelijk gedeelte van het bedrijventerrein) wordt 
doorgetrokken naar de Deinsvlietweg.  

 
GROEN EN WATER 

 
Het bedrijventerrein is voorzien van een verbeterd gescheiden 
stelsel. Hierbij wordt tevens het dakwater afgekoppeld van het 
stelsel en rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater. In 
het plangebied is reeds waterberging aangelegd. Bij een 

volledige uitgifte van het bedrijventerrein moet er nog ca. 9.000 
m3 oppervlakte waterberging gecreëerd worden. De ligging van 
de toekomstige waterberging is nog niet bekend.  

 
Het groen is gekoppeld aan de water- en wegenstructuur.  De 
bestaande beplantingssingels langs de Deinsvlietweg blijven 
gehandhaafd. Het bedrijventerrein wordt geleed door een aantal 
noord-zuid gerichte perceelrand beplantingen. 
 
Het groen dient een representatieve en rustige uitstraling te 
hebben en te zorgen voor samenhang in het plangebied. 

 
 
BEBOUWING 
 
De voorzijde van de bebouwing wordt georiënteerd op de 
Rijksweg/Marie Curieweg  en de dwarsverbinding vanaf 
laatstgenoemde weg richting de Deinsvlietweg. Het 
representatieve deel van de bebouwing moet georiënteerd zijn 
op de openbare weg.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Profiel ontsluitingsweg (Marie Curieweg) en voorterreinen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV  BEELDKWALITEIT 
 

Voor een hoge beeldkwaliteit zijn de volgende aspecten van 
belang:  
- een consequente en eenduidige vormgeving van de 

openbare ruimte. Hierdoor worden de optredende 
individuele verschillen bij de bebouwing als het ware 
ingebed. De terreininrichtingen van de bedrijven dienen 
eveneens aan bepaalde beeldkwaliteitseisen te voldoen; 

- Voor de bebouwing worden per te onderscheiden zone 
nadere stedenbouwkundige en architectonische 
randvoorwaarden aangegeven. Dit biedt handvatten 
voor de welstandsbeoordeling. 

- Het beheer van het terrein dient handhaving van de 
gestelde uitgangspunten te kunnen afdwingen. 

 
 

BEELDCONCEPT 
 

De grotere schaal van de rijksweg en de robuustheid van het 
omringende landschap en het aansluitende havengebied 
vragen om een zekere robuustheid qua uitstraling van het 
bedrijventerrein. Groen en bebouwing dienen een stevig 
karakter te krijgen, waarbij elementen en kleurgebruik vanuit 
het Zeeuwse landschap als inspiratiebron dienen. De zwart 
geverfde schuren met de huizen en daken als roodoranje 
accenten  in een grootschalig open landschap met dichte 
windsingels en vliedbergen vormen aanleidingen voor het 
kleur- en materiaalgebruik van zowel de bebouwing als de 
openbare ruimte. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
OPENBARE RUIMTE 

 
De openbare ruimte dient over het gehele terrein een 
eenduidige uitstraling te hebben. Doelstelling is om het 
watersysteem in de openbare ruimte zichtbaar te maken. 
Het parkeren vindt plaats op eigen terrein en is 
daarnaast mogelijk in een parkeerstrook langs de 
ontsluitingsweg en de dwarsverbindingen. 
 
 
PROFIELEN 
 
Marie Curieweg 
De Marie Curieweg heeft een breedte van 7 meter, 
bestaande uit zwart asfalt. Aan de zijde van de 
bebouwing ligt vervolgens een strook van ca. 4,5 meter, 
bestaande uit respectievelijk een parkeerstrook (ca. 3 
meter; deels ook in gebruik als voetpad) en een 
blokhaag (ca. 1,5 meter). De parkeerstrook maakt 
onderdeel uit van het openbaar gebied, terwijl de 
blokhagen bij de bedrijven behoren. De blokhaag 
(haagbeuk) is ca 1 meter hoog. Verlichtingsmasten 
worden tussen de parkeerstrook en de blokhaag 
geplaatst. De verlichtingsmasten verlichten zowel de 
weg als het voorterrein van de bedrijven. De blokhaag 
vormt een samenhangende plint voor de verschillende 
gebouwen en terreininrichtingen. Reclame-uitingen 
vormen accenten in de hagen en worden gesitueerd 
nabij de entrees van de bedrijven. Inritten die de 
bovengenoemde strook doorsnijden worden uitgevoerd 
in een oranjebruine klinker. 
 
 



 

 
 
Dwarsverbinding(en) 
De dwarsverbinding(en) van de Marie Curieweg hebben 
of krijgen eveneens een breedte van 7 meter, bestaande 
uit zwart asfalt. Aan beide zijden van de weg bevindt zich 
een strook van ca. 3 meter breed. Aan de ene zijde van 
de weg is of wordt een parkeerstrook aangelegd. Aan de 
andere zijde van de weg wordt een groenstrook 
aangelegd. Deze strook maakt onderdeel uit van het 
openbaar gebied. Verlichtingsmasten worden op de 
grens van deze strook en de bedrijfsgronden geplaatst. 
De blokhaag vormt een samenhangende plint voor de 
verschillende gebouwen en terreininrichtingen. Reclame-
uitingen vormen accenten in de hagen en worden 
gesitueerd nabij de entrees van de bedrijven. Inritten die 
de bovengenoemde strook doorsnijden worden 
uitgevoerd in een oranjebruine klinker. 
 
Algemeen 
Straatmeubilair, bewegwijzering en verlichting dienen in 
verwantschap met elkaar te worden ontworpen. Voor het 
gehele bedrijventerrein Souburg dient een herkenbare, 
enigszins robuuste, stijl te worden toegepast. Hoofdkleur 
dient zwart te zijn met lichte accenten van roestvrij staal 
dan wel roodbruine tinten. 

 
 

RECLAME 
 
Ten aanzien van reclame-uitingen zijn de criteria uit de 
welstandsnota van kracht.   
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
V BEBOUWING EN TERREININRICHTING 
 
BEBOUWING 
 
Gestreefd wordt om de voorgevels van de bebouwing langs 
de Marie Curieweg in de rooilijn te situeren. In het oostelijke 
gedeelte van het plangebied is de rooilijn op 15 meter vanaf 
de perceelgrens gelegen. In het westelijk deel van het 
plangebied bedraagt deze afstand 10 meter. Het 
parkeerterrein behorend bij het bedrijf, dan wel een 
representatief aangelegde tuin, ligt tussen de blokhaag en 
de bebouwing in.  
 
De voorgevels van de bebouwing langs de 
dwarsverbinding(en) moeten op minimaal 5 meter afstand 
uit de perceelgrens zijn gelegen. In deze zone van minimaal 
5 meter wordt geparkeerd of wordt een representatieve tuin 
aangelegd. Naar alle openbare wegen moet een 
representatieve gevel worden ontworpen. Hier moeten  de 
representatieve onderdelen van het bedrijf worden 
ondergebracht. Dit geldt met name voor de bedrijven, die 
zich presenteren langs de A58. Daarnaast moet er 
aandacht te zijn voor de behandeling van hoekgeveIs. Met 
name de bedrijven, die grenzen aan een dwarsverbinding 
moeten een tweezijdige uitstraling te krijgen, waarbij het 
accent ligt op de uitstraling naar Rijksweg A58. 
 
De bebouwing moet een horizontaal karakter krijgen, 
waarbij eentonigheid voorkomen wordt. Wanneer sprake is 
van grootschalige bebouwing moet een duidelijke geleding 
in de voorgevel worden aangebracht. Afwisseling in 
materialen en kleuren dragen bij aan een geleding bij 
grootschalige bebouwing 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
De minimale hoogte voor de bedrijven, die zich oriënteren 
op de A58 is 8 meter. Juist om de samenhang en de 
horizontaliteit in deze zone te waarborgen moet deze 
minimale bouwhoogte  worden aangehouden. Ter 
afscherming van het achterliggende gebied wordt een 
frontbreedte van de voorgevel van minimaal 60% van de 
breedte van het perceel aangehouden. 

 
Het kleurgebruik voor zowel de bebouwing als de openbare 
ruimte en het straatmeubilair ontleend zich aan het 
Zeeuwse landschap: zwart/antraciet ondersteund door 
staalgrijs en roodoranje kleuraccenten. Er wordt gestreefd 
naar het gebruik van materialen, zoals baksteen, staal, glas 
en hout in de voorgevels en de hoekgevels daar waar dit 
gewenst is. 

 
SAMENVATTENDE SPELREGELS: 
Algemeen 

 •  Representatieve voorgevels naar openbare weg; 
 •   Situeren representatieve delen bedrijf aan voorzijde; 
 •   Horizontaliteit in bebouwing als leidraad; 

•  Maximale hoogte bebouwing 12 meter; 
• Afstand van gebouwen tot zijdelingse (bouw)perceels-

grens  minimaal 3 meter; 
 •  Bebouwingspercentage maximaal 75%; 
 •  Kleurgebruik:zwart/antraciet, staalgrijs en roodoranje; 
 •  Materiaal: baksteen, staal, glas en hout. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

Noordelijke zone A58 
•  Voorgevelrooilijn in oostelijk deel plangebied op 15 

meter van perceelsgrens; 
•   Voorgevelrooilijn in westelijk deel op 10 meter van 

perceelsgrens; 
•  Minimale bouwhoogte voorgevel 8 meter; 
•  Frontbreedte voorgevel minimaal 60% van breedte 

perceel; 

 
 
 

 
 

•  Grootschalige bedrijvigheid moet duidelijke geleding  
  aanbrengen  in de voorgevel; 
• Parkeren aan zijde A58; 
• Losse onderdelen binnen een bedrijf als samen- 

hangend geheel ontwerpen; 
 

Dwarsverbinding(en) 
•    Voorgevelrooilijn op minimaal 5 meter van 

perceelsgrens; 
•          Geen minimale bouwhoogte: 
•      Bij grootschaligere bedrijvigheid een geleding in de    

voorgevel aanbrengen. 
•          Aandacht voor ontwerp hoeken en zijgevels. 
 
 



 

 

 

 

TERREININRICHTING 
De individuele percelen worden van de openbare weg 
gescheiden door een forse blokhaag van ca. 1 meter hoog. 
De breedte langs van de blokhaag langs de Marie Curieweg 
bedraagt ca 1,5 meter. Indien een groenstrook langs een 
dwarsverbinding wordt aangelegd, bedraagt de breedte ca. 
3 meter. In de haag, ter hoogte van de inritten, is het 
mogelijk reclame-uitingen dan wel naamborden te situeren 
binnen een afgesproken stijl. De voorterreinen aan de zijde 
van de A58 hebben een breedte van 15 meter.  
 
Voor de inrichting van het voorterrein wordt aangesloten bij 
de kleurstelling, zoals die voor de bebouwing is 
aangegeven. De inritten en de parkeervoorzieningen 
moeten zich duidelijk onderscheiden van de openbare weg, 
die in zwart asfalt wordt uitgevoerd. Betonstraatstenen dan 
wel gebakken klinkers worden voorgestaan. De inritten 
worden uitgevoerd in een roodoranje klinker. Voor de 
overige terreininrichting kunnen kleuren als antraciet, 
staalgrijs en roodoranje gebruikt worden. 
 
Aan de buitenopslag van de percelen, gelegen ten zuiden 
van de zone, waarop dit plan primair betrekking heeft, zijn in 
het bestemmingsplan beperkingen gesteld om verstoring 
van de beoogde beeldkwaliteit te voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGE 6 



ANTWOORDNOTA INSPRAAK VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN SOU- 
BURG 
 
Op 14 november 2012 is, op grond van de Inspraakverordening Vlissingen, in het huis-aan-huisblad De Faam de 
inspraakprocedure over het voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Souburg gepubliceerd. Gedurende 
een termijn van zes weken (t/m 27 december 2012) is een ieder in de gelegenheid gesteld te reageren op het 
voorontwerp van het bestemmingsplan. 
 
Onderstaand is de enig binnengekomen reactie weergegeven, voorzien van het commentaar van de gemeente. In de 
kolom conclusie is aangegeven of de reactie aanleiding is geweest tot aanpassing dan wel handhaving van het plan. 
  
INSPRAAKREACTIES COMMENTAAR GEMEENTE CONCLUSIE 
1. Cumela Advies, Postbus 
156, 3860 BD NIJKERK (na-
mens Buitenhaven Vlissin-
gen Beheer BV) 
A. Toelichting 
a. Onduidelijk is waar en door 
wie de waterberging moet wor-
den aangelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. de activiteiten van inspreker 
zijn summier weergegeven; 
verwezen wordt naar de 
aanvraag omgevingsvergunning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Regels 
Verzocht wordt om: 
a. bouwpercelen/vlakken duide-
lijk(er) aan te geven en om 
meerdere gebouwen te mogen 
realiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. een bouwhoogte van 15 

 
 
 
 
 
a. de waterberging moet/zal, in samenspraak met het waterschap, door de 
gemeente worden gerealiseerd op gronden, die nu nog niet uitgegeven zijn 
(dus in eigendom bij de gemeente) en niet op gronden van de al bestaande 
bedrijven dan wel door of in combinatie met uitbreiding van al bestaand 
water; waar deze waterberging exact zal worden aangelegd, zal bij de 
toekomstige inrichting van het terrein worden bezien, maar voor de hand ligt 
dat deze zal worden gerealiseerd op die gronden, waar niet of nauwelijks 
bedrijfsbebouwing/vestigingen, vanwege andere geldende beperkingen, 
mogelijk zijn; om maximale flexibiliteit te hebben bij die toekomstige 
inrichting is in het bestemmingsplan doelbewust geen exacte bestemming/ 
locatie aangegeven, maar is een verplichtende voorwaarde opgenomen in de 
regels, dat (gedeeltelijke) realisering van de bedrijfsbestemming pas is 
toegestaan, nadat de waterberging (al dan niet gedeeltelijk, corresponderend 
met de beoogde bedrijfsbebouwing) is gerealiseerd. 
 
b. bij een bestemmingsplan gaat het er niet om alle (potentieel denkbare) 
bedrijfsactiviteiten tot in detail en uitputtend weer te geven, maar moet 
worden gestreefd naar een kernachtige omschrijving in relatie tot een goede 
ruimtelijke ordening, die vervolgens tot een juridisch-planologische regeling 
leidt; zou daartoe wel worden overgegaan c.q. naar worden gestreefd, dan 
zou bij toekomstige, niet te voorziene, wijziging van bedrijfsactiviteiten tevens 
een planologische procedure moeten worden gevoerd, wat zou leiden tot een 
verstarrende en bureaucratische situatie, die zeker niet in het belang is van 
een doelmatige en flexibele bedrijfsvoering van de gevestigde bedrijven en 
waarmee geen algemeen belang – een goede ruimtelijke ordening - wordt 
gediend; niettemin moet uiteraard wel worden gestreefd naar een adequate 
omschrijving, die de bedrijfsactiviteiten goed en zakelijk weergeeft; in overleg 
met inspreker is de omschrijving van de activiteiten aangepast en luidt nu als 
volgt: loonverhuurbedrijf (verhuur en stalling werktuigen, materieel en 
vrachtwagens), aannemersbedrijf in weg- en waterbouw (grondverzet- en 
bewerking, breken van puin, bestratings-, riolerings-, groen- en 
beplantingswerkzaamheden), opslag, inzameling, bewerking en verwerking 
van bouw- en afvalstoffen  en groothandel in zand, grond en andere 
bouwstoffen. Vervolgens wordt op de aanvragen omgevingsvergunning 
activiteit milieu de feitelijke activiteiten gedetailleerd geregeld en, zo nodig, 
begrensd of aan voorwaarden gekoppeld. Binnen dat kader  kunnen 
aanpassingen in de bedrijfsvoering eenvoudig worden aangepast. 
 
 
a. de gekozen wijze van bestemmen met één groot bestemmingsvlak geeft 
flexibiliteit in de toekomstige uitgifte van bouwpercelen; dit geeft ook voor 
inspreker de mogelijkheid om, desgewenst, zijn terrein gedeeltelijk uit te 
geven aan andere bedrijven; deze wijze van bestemmen geniet daarom de 
voorkeur; gezien de aard en omvang van de bedrijfspercelen in dit 
plangebied, bestaan er geen bedenkingen om de bouw van meerdere 
bedrijfsgebouwen per bouwperceel toe te laten; om die reden zijn de regels 
zodanig aangepast, dat uitsluitend is geregeld, dat er per bouwperceel 
gebouwen (dus hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken) mogen 
worden gebouwd tot een oppervlakte van ten hoogste 75% van het 
bouwperceel; tevens is nu een bouwvlak aangegeven, waarbinnen gebouwen 
moeten worden gebouwd, wat correspondeert met de uitgangspunten van 
het beeldkwaliteitplan (zie par. 4.1 toelichting); het bouwvlak is op 3 meter 
uit de bestemmingsgrens geprojecteerd, met uitzondering van de noordzijde 
van het terrein, daar is het bouwvlak zodanig geprojecteerd, dat rekening  is 
gehouden met de daar al geldende andere beperkingen; de regels zijn 
dienovereenkomstig aangepast. 
 
b. op de verbeelding was de bouwhoogte van 12 meter bij de vervaardiging 

 
 
 
 
 
a. toelichting en re-
gels aangepast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. toelichting en bij-
lage 1 aangepast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. regels aangepast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. plan gehandhaafd 



  

meter op te nemen. 
 
 
 
 
 
 
c. de opslag van stoffen/ 
goederen anders te regelen voor 
cliënt dan nu opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. de verwijzing in artikel 4.5.1, 
lid b, te corrigeren. 
 
e. de regeling voor de waterber-
ging aan te passen. 
 
f. toelichting over de bestem-
ming Waarde – Archeologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Staat van Bedrijfsactiviteiten 
Verzocht wordt om deze aan te 
vullen met activiteiten t/m cate-
gorie 4.2, waaronder tenminste 
puinbrekerijen- en malerijen, 
groothandel in zand en grond en 
afval-inzameldepots, vuilover-
slagstations, vuilstortplaatsen en 
composteerbedrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Bijlagenbundel 
Bijlage 1 geeft de activiteiten 
van inspreker niet goed weer; 
verzocht wordt deze aan te pas-
sen. 

abusievelijk weggevallen; deze bouwhoogte is gebaseerd op het geldende 
bestemmingsplan, het beeldkwaliteitplan en de geldende bouwhoogte in de 
aangrenzende bedrijventerrein Poortersweg en Buitenhaven; om die redenen 
wordt vastgehouden aan deze bouwhoogte; van deze bouwhoogte kan met 
20% worden afgeweken, dus met 2,40, zodat de totale bouwhoogte op 14,40 
uitkomt; 
 
c. beoogd was te regelen, dat losse opslag goederen en stoffen (dat is dus 
niet de stalling van materieel en vrachtwagens etc.) vòòr de naar de weg 
gekeerde gevel(s) niet is toegestaan i.c. de ontsluitingsweg aan de noordzijde 
van het bedrijventerrein (Marie Curieweg), die (nagenoeg) evenwijdig loopt 
aan Rijksweg A58; zowel op basis van het beeldkwaliteitplan als ter 
bevordering van de daarin opgenomen doelstellingen en van de kans op een 
gewenste en noodzakelijk geachte economische ontwikkeling – zowel door de 
gemeente als door inspreker - van het bedrijventerrein is de redactie van 
deze regeling als volgt geredigeerd:  
1. losse opslag voor de voorgevel is niet toegestaan; 
2. in een zone van 50 meter aan de noordzijde en een zone van 20 meter aan 
de westzijde van het terrein van inspreker opslag uitsluiten. 
3. de hoogte van losse opslag op het resterende terrein van inspreker ten 
hoogste 7 meter; 
 
d. deze verwijzing is gecorrigeerd. 
 
 
e. verwezen wordt naar het gestelde onder A, a.  
 
 
f. de vorm van deze dubbelbestemming op de verbeelding is gebaseerd op 
het uitgevoerde archeologisch bureauonderzoek (par. 3.8. van de toelichting); 
uitsluitend ten dienste van deze bestemming – dus de bestemming Waarde – 
Archeologie – mogen bouwwerken geen gebouwen worden opgericht; voor 
de andere voor deze gronden opgenomen bestemming – Bedrijventerrein – 
mag worden gebouwd (samengevat), indien de archeologische waarden niet 
worden geschaad; vrijgesteld daarvan zijn bouwwerken kleiner dan 500 m2 of 
bouwwerken, waarbij niet dieper wordt gebouwd dan 40 cm; deze regeling is 
nader toegelicht aan inspreker. 
 
De Staat van Bedrijfsactiviteiten is opgesteld op basis van drie uitgangspun-
ten (in die volgorde): 
- welke bedrijfsactiviteiten zijn uit een oogpunt van vestigingsbeleid c.q. visie 
op het gebied gewenst/toelaatbaar (met name is dit van belang voor de 
gronden, direct gelegen aan Rijksweg A 58, de zichtlocatie); 
- passen de bedrijfsactiviteiten binnen de milieuzonering en 
- de nu vigerende lijst van bedrijfsactiviteiten voor dit bedrijventerrein. 
 
Om deze redenen is het ongewenst, overbodig en onoverzichtelijk om de 
volledige lijst uit de VNG-brochure op te nemen, die, als al overwogen zou 
worden daartoe over te gaan, noodzakelijkerwijs moet leiden tot een onnodig 
ingewikkelde en weinig inzichtelijke juridische bestemmingsregeling. Om die 
reden wordt sterk de voorkeur gegeven aan op maat, dus per 
bedrijventerrein, toegesneden staten van bedrijfsactiviteiten . 
 
Incidentele activiteiten zijn minder relevant, althans niet bepalend voor de 
indeling in een bedrijfscategorie. In de milieuvergunning worden de feitelijke 
activiteiten nader geregeld en, zo nodig, begrensd of aan voorwaarden 
gekoppeld. Binnen die uitgangspunten kan de lijst, mits passend binnen de 
milieuzonering, worden aangepast. De bedrijfsactiviteiten van inspreker en 
zijn reactie overziende, kan dit tot de volgende aanpassing leiden. De 
activiteiten ‘Groothandel in zand en grond’ (cat. 3.2), ‘afval-inzameldepot’ 
(cat. 3.1) en ‘composteerbedrijf – belucht’ (cat. 3.2) vormen een wezenlijk 
bestanddeel  van de bedrijfsvoering van inspreker. Dit geldt in iets mindere 
mate voor het bestanddeel ‘Puinbrekerij- en malerij’ (cat.4.2), maar deze 
bedrijfsactiviteit is reeds toegestaan op grond van het geldende plan. Al deze 
activiteiten passen ook binnen de milieuzonering, zodat er geen bedenkingen 
bestaan deze te continueren.  
 
De ook door inspreker gevraagde activiteiten ‘vuiloverslagstation’ en ‘vuil-
stortplaats’ stuit op bedenkingen: deze vormen geen  wezenlijk onderdeel van 
zijn bedrijfsvoering en passen niet binnen de visie voor dit bedrijventerrein.  
  
In deze bijlage staan de bestaande bedrijven beknopt aangegeven met de 
daarbij behorende milieucategorie; in overleg met inspreker is de 
omschrijving van de activiteiten aangepast (zie A, onder b); de daarbij 
behorende milieucategorie is 3.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
c. regels aangepast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. regel aangepast 
 
 
e. toelichting en re-
gels aangepast 
 
f. plan gehandhaafd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staat van Bedrijfsac-
tiviteiten aangepast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage aangepast 
 
 

 



BIJLAGE 7 



ANTWOORDNOTA OVERLEG VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN 
SOUBURG 
 
Bij brief van 7 november 2012 zijn onderstaande instanties, in het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van 
het Besluit ruimtelijke ordening, in de gelegenheid gesteld om vòòr 1 januari 2013 overleg te voeren over het 
voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Souburg. Onderstaand zijn alle overlegreacties weergegeven 
met het commentaar van de gemeente. In de kolom conclusie is aangegeven of de reactie aanleiding is geweest tot 
aanpassing van het plan. 
 
 
REACTIES OVERLEG COMMENTAAR GEMEENTE CONCLUSIE 
1. Provincie Zeeland; brief dd 
20 december 2012; 
A. Soortenbescherming 
De tijdelijke poel binnen het plan-
gebied t.b.v. de rugstreeppad 
dient in het bestemmingsplan te 
worden opgenomen. 
 
 
B. Landschap 
In de toelichting meer aandacht 
besteden aan de landschappelijke 
inpassing, met name langs de 
Deinsvlietweg. 
 
 
 
C. Natura 2000 
Op basis van de externe werking 
van het Natura 2000-gebied Wes-
terschelde dient een voortoets 
uitgevoerd te worden naar de in-
vloed van mogelijke stikstoftoena-
me als gevolg van de (potentiële) 
bedrijfsactiviteiten op dit bedrij-
venterrein. 
 
D. Regels 
De per 1.10.2012 in werking duur-
zaamheidsladder op grond van het 
Besluit ruimtelijke ordening dient 
opgenomen te worden in het 
afwegingskader voor toepassing 
van de afwijkingsbevoegdheid om 
kantoren toe te kunnen laten. 
 

 
 
 
Aan dit verzoek is voldaan. Door middel van een functieaanduiding is de 
poel bestemd. Deze functieaanduiding kan vervallen worden verklaard, 
zodra, op basis van de monitoring van het compensatieplan, is vastgesteld, 
dat deze poel niet meer noodzakelijk is voor het voortbestaan van de popu-
latie in dit gebied als gevolg van het verdwijnen van het voortplantingswa-
ter aan de Oostsouburgseweg. 
 
Daar waar nog gronden uitgegeven gaan worden, zal worden voorzien in 
een adequate landschappelijke inpassing middels groen en water. Dit is op 
de verbeelding aangegeven. Bij het reeds uitgegeven terrein loopt de 
eigendom van de gronden van de bedrijven tot nagenoeg aan de sloot. De 
landschappelijke inpassing bij dat deel wordt gevormd door de bermen en 
beplanting van de Deinsvlietweg. Deze ligt in het bestemmingsplan Buiten-
gebied. 
 
De voortoets is uitgevoerd. Daaruit blijkt, dat negatief significante effecten 
op de kwalificerende waarden van het Natura 2000-gebied volledig kunnen 
worden uitgesloten. Aanvullend onderzoek en/of het opstellen van een 
passende beoordeling is niet aan de orde.  
 
 
 
 
 
 
Aan deze verplichting is voldaan. 

 
 
 
Toelichting, verbeel-
ding en regels aan-
gepast. 
 
 
 
 
Toelichting en ver-
beelding aangepast. 
 
 
 
 
 
 
Toelichting aange-
vuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regels aangepast. 

2. DELTA Infra bv; brief dd 10 
december 2012 
Gevraagd wordt de bestemmings-
regels ‘Leiding – Hoogspannings-
verbinding’ aan te passen. 
 

Aan dit verzoek is voldaan. Regels aangepast 

3. Waterschap Scheldestro-
men; memo dd 20 december 
2012; 
A. Waterveiligheid 
Gevraagd wordt de beschermings-
zone A van het waterstaatswerk 
als zodanig te bestemmen. 
 
B. Omgevingsvergunning 
Gevraagd wordt de uitzonderings-
regel bij een aantal dubbelbestem-
mingen zodanig aan te passen., 
dat normaal beheer en onderhoud 
mogelijk is zonder omgevingsver-
gunning. 
 
C. Waterparagraaf - waterberging 
Verzocht wordt inzicht te geven in 
de rekensystematiek en, in  over-
leg, de beste locatie voor de 
waterberging te bepalen. 
 

 
 
 
 
Aan dit verzoek is voldaan. 
 
 
 
 
Aan dit verzoek is voldaan. 
 
 
 
 
 
 
 
De berekening voor de nog te realiseren waterberging is in de waterpara-
graaf opgenomen. Er resteert nog een opgave van 9.000 m3 bij een volle-
dige ontwikkeling van het plangebied. De locatie(s) zal (zullen) te zijner tijd 
in overleg met het waterschap bepaald worden. 

 
 
 
 
Verbeelding, toelich-
ting en regels aan-
gepast 
 
 
Regels aangepast 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting aange-
vuld  



  

4. Veiligheidsregio Zeeland;  
Geen reactie ontvangen 
 

- - 

5. Nederlandse Gasunie; e-
mail dd 7 december 2012 
Op enkele punten wordt verzocht 
de regels aan te passen. 
 

Aan dit verzoek is voldaan. Regels aangepast 

6, Rijkswaterstaat Zeeland; e-
mail dd 20.12.2012  
Geen op- of aanmerkingen 
 

Voor kennisgeving aangenomen. Plan gehandhaafd 

 
 
 



 
 
 
 

BIJLAGE REGELS 



STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN SOUBURG; 1 februari 2013
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01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 1
016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1
016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1
016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
131 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 2 G 1
132 0 Weven van textiel:
132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2 2 G 1
132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300 Z 50 300 4.2 3 G 2
133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1 2 G 2 B
139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1 1 G 1
1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200 10 200 4.1 2 G 2 B L
139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1 1 G 2

15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)
151,152 Lederfabrieken 300 30 100 10 300 4.2 2 G 2 B L
151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1 2 G 2
152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 2 G 1

16 -
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK 
E.D.

16101 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2 2 G 2
16102 0 Houtconserveringsbedrijven:
16102 1 - met creosootolie 200 30 50 10 200 4.1 2 G 2 B L
16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2 3 G 2 B
162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2
162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1
162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1
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58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2 3 G 2 B L
1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2 3 G 2 B
18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B
1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1
1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1
1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1 B
1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1 B
182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1

23 -
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN
GIPSPRODUKTEN

231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1
2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2 2 G 2
237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:
237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100 0 100 D 3.2 1 G 2
237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50 0 50 3.1 1 G 1

25, 31 -
VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL
(EXCLUSIEF MACHINES/TRANSPORTMIDDELEN)

251, 331 0 Constructiewerkplaatsen
251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B
251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 1
2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2 1 G 2 B
2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B
259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B
259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 2 B

26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 1 G 1

26, 33 -
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOMAPPARATEN EN 
BENODIGDHEDEN

261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50 30 50 D 3.1 2 G 1 B
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2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1 1 G 2 B

26, 32, 33 -
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN 
INSTRUMENTEN

26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2 1 G 1

31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
310 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B
9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1
321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1 B
322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2
323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2
324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2
32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 1 P 1
32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1 2 G 2

38 VOORBEREIDING TOT RECYCLING
383202 AO Puinbrekerijen- en malerijen
383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300 10 300 4.2 2 G 2

35 -
PRODUKTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM 
WATER

35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 B
35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1 1 P 1 B
35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2 1 P 2 B
35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50 300 4.2 1 P 2 B
35 D0 Gasdistributiebedrijven:
35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 300 4.2 1 P 1
35 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C 200 R 500 5.1 1 P 2
35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1
35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1
35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1 1 P 1
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36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1
36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2 1 P 1
36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C 10 300 4.2 1 P 2

41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID
41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100 10 100 3.2 2 G 2 B
41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B

45, 47 -
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS

451, 452, 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1 B
451 Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 10 10 100 10 100 3.2 2 G 1
45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2 1 G 1
45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1 G 1
45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1 1 G 1 B L
45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1
453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2 1 P 1
473 0 Benzineservisestations:
473 3 - zonder LPG 30 0 30 10 30 2 3 P 1 B

46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 2

4621 1
Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 
ton/uur of meer 100 100 300 Z 50 R 300 4.2 2 G 2

4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 2 G 1
4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1 2 G 1
46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1 2 G 1
4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1 2 G 1
4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 2 G 1
4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 2 G 1
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4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2 2 G 1
4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 2 G 1
4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1
464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1
46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2
4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:
4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1 2 G 2
4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1
46735 4 Grth in zand en grind
46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2
46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1
4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1 2 G 2
4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2 1 G 1
46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 1 G 1
4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 2 G 2
466 0 Grth in machines en apparaten:
466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2
466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1 2 G 1
466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 2 G 1

47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
4791 Postorderbedrijven 0 0 50 0 50 3.1 2 G 1
952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1

55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
562 Cateringbedrijven 10 0 30 C 10 30 2 1 G/P 1

49 - VERVOER OVER LAND
493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2 2 G 1
494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2 3 G 1
494 1 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1
495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 1 P 1 B
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52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1 2 G 2
52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1
5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1
5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10 0 10 D 1 1 P 1

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE
531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1
61 B0 zendinstallaties:
61 B1 - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) 0 0 0 C 100 100 3.2 1 P 2
61 B2 - FM en TV 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2
61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

77 -
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN

7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1
7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1
773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1 B
772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 2 G 2

62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 1 P 1
58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1 1 P 1 B
74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1 B

84 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN
8425 Brandweerkazernes 0 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1

37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING
3700 B Rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1
381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 50 3.1 2 G 1 B
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382 CO Composteerbedrijven:
- belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100 10 100 3.2 2 G 2 B

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING
96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1
96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1 2 G 1 L
96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2 2 G 1 B L
96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 1 G 1
96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 1 P 1
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Gebruikte afkortingen Staat van Bedrijfactiviteiten
De volgende afkortingen zijn gebruikt in de Staat van Bedrijfsactiviteiten:

niet van toepassing of relevant
kleiner dan
groter dan
gelijk aan
categorie

en dergelijke
klasse

niet elders genoemd
opslagcapaciteit

productiecapaciteit
productieoppervlak
bedrijfsoppervlak

verwerkingscapaciteit
uur
dag

week
jaar

bodemverontreiniging
continu
divers

luchtverontreiniging
zonering op basis van Wet geluidhinder

risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing)
vuurwerkbesluit van toepassing

goederenvervoer
personenvervoer



 
 
 
 

REGELS 



Deel
HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

plan
het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Souburg van de Gemeente Vlissingen.

bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0718.BPBS01-VG01
met de bijbehorende regels en bijlagen.

aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels,
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding, indien het een vlak betreft.

aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit
een beroeps- of bedrijfsactiviteit die door een bewoner op kleine schaal in of bij een woning wordt
uitgeoefend, waarbij de woning haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een
ruimtelijke uitstraling heeft, die in overeenstemming is met de woonfunctie, bed & breakfast
daaronder begrepen, echter met uitzondering van prostitutie.

archeologisch deskundige
de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) of een andere door het college van burgemeester en
wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of commissie van deskundigen inzake
archeologie.

archeologisch onderzoek
onderzoek, verricht door of namens een dienst of instelling, die over een opgravingsvergunning
beschikt.

archeologische waarde
de aan een gebied toegekende waarde dan wel de aan een gebied toegekende hoge of middelhoge
verwachtingswaarde ten aanzien van de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden.

bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

bebouwingspercentage
een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het deel
van het bouwperceel, het bouwvlak of het bestemmingsvlak, dat maximaal mag worden bebouwd.

bedrijf
een onderneming gericht op het vervaardigen, bewerken, opslaan, herstellen, installeren of inzamelen
van goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij eventueel ondergeschikt
daaraan detailhandel plaatsvindt, uitsluitend als niet zelfstandig onderdeel van de onderneming in de
vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan
wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.



bedrijfsvloeroppervlak
de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe behorende
magazijnen en overige dienstruimten.

bedrijfswoning
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning door (het
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming van
het gebouw of het terrein.

beperkt kwetsbaar object
een object, waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een richtwaarde voor
het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden, zoals:
a.  1e. verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per

hectare, en
2e. dienst- en bedrijfswoningen van derden;

b. kantoorgebouwen, voorzover zij niet onder het begrip ‘kwetsbaar object’, onder c vallen;
c.  hotels en restaurants voor zover zij niet onder het begrip ‘kwetsbaar object, onder c, vallen;
d. winkels, voor zover zij niet onder het begrip ‘kwetsbaar object’, onder c, vallen;
e.  sporthallen, zwembaden en speeltuinen;
f.   sport- en kampeerterreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voorzover zij niet onder het

 begrip ‘kwetsbaar object’, onder d, vallen:
g. bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet onder het begrip ‘kwetsbaar object’, onder d, vallen;
h.  objecten, die met de onder a t/m e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van

 de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat
 daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval,
 voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en

i.   objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een
 gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke
 stoffen, die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat
 ongeval.

bestaande maten
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan tot stand zijn gekomen of tot stand kunnen komen met inachtneming van het bepaalde bij of
krachtens de Woningwet.

bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.

bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

bijbehorend bouwwerk
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk
met een dak.

bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van
een bouwwerk.

bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke hoogte, of bij benadering gelijke
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met
uitsluiting van kelder, souterrain, onderbouw, kap, dakopbouw en zolder.

bouwgrens
de grens van een bouwvlak.



bouwmarkt
een al dan niet overdekt detailhandelsbedrijf, waarop een volledig of nagenoeg volledig assortiment
aan bouw- en doe-het-zelfproducten uit voorraad wordt aangeboden.

bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten.

bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel.

bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

brutovloeroppervlakte
de totale oppervlakte van de bouwlagen met inbegrip van de daartoe behorende bouwconstructies,
magazijnen, administratieruimten, bergingen en overige dienstruimten.

consumentenvuurwerk
vuurwerk, dat is bestemd voor particulier gebruik.

detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen
en/of leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen, die de goederen kopen
voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit, daaronder niet begrepen afhaalzaken en maaltijdbezorgdiensten.

dienstverlening
het bedrijfsmatig aanbieden en verlenen van diensten, nader te onderscheiden in:
a. zakelijke dienstverlening: het verrichten van administratieve, financiële en daarmee gelijk te stellen

werkzaamheden al dan niet met daaraan ondergeschikte baliefunctie, zoals makelaars- en
verzekeringskantoren, bankfilialen, notaris- en advocatenkantoren;

b. publieksgerichte dienstverlening: dienstverlening door een bedrijf of instelling, dat in hoofdzaak
baliewerkzaamheden verricht of andere diensten verleent, gericht op  het publiek, zoals
belwinkels, internetcafés, wasserettes, reis- en uitzendbureaus, kapsalons.

externe veiligheid
kans om buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewenst voorval binnen
die inrichting, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.

geluidgevoelige objecten
woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen, zoals bedoeld in artikel
1 van de Wet geluidhinder.

geluidhinderlijke inrichtingen
bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, die
in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken.



grenswaarde
grenswaarde als bedoeld in artikel 5.1, lid 3 van de Wet milieubeheer, en zoals uitgewerkt in het
Besluit externe veiligheid inrichtingen, ten aanzien van het niveau van het plaatsgebonden risico.

grens zone industrielawaai
de grens van de zone, zoals bedoeld in artikel 40 en artikel 41, leden 1 en 2, van de Wet geluidhinder.

groepsrisico
cumulatieve kansen per jaar, dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als rechtstreeks
gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval
binnen die inrichting, waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof, of bedrijfsmiddel betrokken is.

groothandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, verkopen of
leveren van goederen aan wederverkopers, personen, bedrijven of instellingen ter aanwending in een
andere bedrijfsactiviteit.

hoofdgebouw
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of afmetingen dan wel gelet op de
bestemming als belangrijkste bouwwerk is aan te merken.

hogere grenswaarde
een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in
een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder, c.q. het Besluit
grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs
wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen.

horeca
een bedrijf, gericht op het aanbieden en verstrekken van dranken en/of maaltijden en etenswaren
voor gebruik ter plaatse, dat uitsluitend overdag en in de avonduren geopend is en daardoor geen of
slechts beperkte hinder voor de omgeving veroorzaakt.

inrichting
elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen
bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

internetverkoop
de, uitsluitend via internet plaatsvindende, bedrijfsmatige verkoop van goederen, waarbij ter plaatse
van de locatie van het webadres geen toonruimte/showroom aanwezig, geen verkoop en betaling van
goederen plaatsvindt en uitsluitend een opslag-, afhaal-, en/of verzendruimte aanwezig is

invloedsgebied
gebied, waarin, op grond van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), personen worden
meegeteld voor de berekening van het groepsrisico.

kantoor
een gebouw of gedeelte van een gebouw, dat, blijkens haar aard, indeling en inrichting kennelijk
dient voor het bedrijfsmatig aanbieden en uitoefenen van administratieve werkzaamheden ten
behoeve van derden zonder of met een sterk ondergeschikte baliefunctie, waaronder congres- en
vergaderaccommodatie.

kwetsbaar object
een object, waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een grenswaarde
voor het risico c.q. een risico-afstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen
moet worden, zoals:
a.  woningen, niet zijnde woningen als bedoeld bij het begrip ‘beperkt kwetsbaar object’, onder a;



b. gebouwen, bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van
minderjarigen, zieken of gehandicapten, zoals:

  1e. ziekenhuizen, bejaardentehuizen en verpleeghuizen;
  2e. scholen, of
  3e. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van  minderjarigen;
c.   gebouwen, waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag

 aanwezig zijn, zoals:
   1e. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m² per object;

 of
   2e. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto

 vloeroppervlak meer dan 1000 m² bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van
 meer dan 2000 m² per winkel, voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt,
 hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en

d.  kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen
 gedurende meerdere aaneengesloten dagen.

maatschappelijke voorzieningen
voorzieningen en instellingen, gericht op het aanbieden en uitoefenen van activiteiten inzake welzijn,
volksgezondheid, religie en levensbeschouwing, onderwijs, openbare orde en veiligheid, beschermde
woonvormen, sociale, maatschappelijke en openbare dienstverlening, uitvaart en kinderopvang.

milieudeskundige
een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen deskundige inzake milieu.

nutsvoorzieningen
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations,
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten
behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.

ondergeschikte detailhandel
detailhandelvoorziening binnen een andere bestemming, ten behoeve waarvan of aansluitend op de
hoofdfunctie een ruimte is ingericht, in oppervlakte ondergeschikt aan het bedrijfsvloeroppervlak van
de hoofdfunctie, uitsluitend voor de verkoop van met de hoofdfunctie rechtstreeks verband houdende
artikelen.

ondergeschikte kantoren
kantoor- en administratiefunctie, waarbij deze een directe relatie heeft met de hoofdactiviteit, maar
daaraan ondergeschikt is.

ondersteunende horeca
horecavoorziening binnen een andere bestemming, ten behoeve waarvan of aansluitend op de
hoofdfunctie een ruimte is ingericht, in oppervlakte ondergeschikt aan het bedrijfsvloeroppervlak van
de hoofdfunctie, uitsluitend voor de verstrekking en/of consumptie ter plaatse van dranken en geringe
etenswaren.

ondergronds bouwen
bouwen van gebouwen beneden het peil.

peil
a.  voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang van gebouwen is gelegen op minder dan 5.00 meter

 van de kant van de weg: de kruin van de weg;
b. bij ligging in het water: de gemiddelde hoogte van de aangrenzende oevers;
c.   in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het

 aansluitende afgewerkte maaiveld.

plaatsgebonden risico
risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon, die
onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een



ongewoon voorval binnen die inrichting, waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of
bestrijdingsmiddel betrokken is.

plaatsgebonden risicocontour 10-6/jaar
de risicocontour 10-6/jaar, ingevolge de artikelen 6, 7 en 8, lid 1 en 2 van het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi), die aangeeft waar er een bepaalde effectkans van één op een miljoen is
op een incident met één of meer dodelijke slachtoffers.

productiegebonden detailhandel
detailhandel in goederen, die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

QRA
een Quantitative Risk Analysis (kwantitatieve risicoanalyse) voor activiteiten met gevaarlijke stoffen.

recreatieve voorzieningen
voorzieningen en instellingen, gericht op het aanbieden en uitoefenen van de vrijetijdsbesteding van
mensen.

richtwaarde
richtwaarde als bedoeld in artikel 5.1, lid 3 van de Wet milieubeheer, en zoals uitgewerkt in het
Besluit externe veiligheid inrichtingen, ten aanzien van het niveau van het plaatsgebonden risico.

risicovolle inrichting
a. een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een

grenswaarde of richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij
het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

b. een AMvB-inrichting, waarvoor krachtens de Wet milieubeheer afstanden gelden met het oog op
de externe veiligheid,

met uitzondering van gasdrukmeet- en regelstations.

staat van bedrijfsactiviteiten
de staat van bedrijfsactiviteiten ‘Bedrijventerreinen Souburg’, die van deze regels onderdeel uitmaakt.

straatmeubilair
objecten en voorwerpen in de openbare ruimte, zoals bloembakken, speeltoestellen, zitbanken,
verlichting, kunstobjecten, prullenbakken, reclameborden, fonteinen, terrasvoorzieningen- en
afscheidingen, informatievoorzieningen, verkeersborden en bewegwijzering.

veiligheidszone
de op de verbeelding aangegeven zone, die wordt gevormd door de plaatsgebonden risicocontour
10-6/jaar.

verkoopvloeroppervlakte
de oppervlakte van de overdekte verkoopruimten, die toegankelijk zijn voor het publiek, inclusief de
etalages, vitrines, toonbanken, schapruimten, paskamers en kassaruimten.

voorkeursgrenswaarde
de maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet
geluidhinder c.q. het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit
grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen.

vuurwerkbedrijf
inrichting waar professioneel vuurwerk en/of meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk aanwezig is,
zoals bedoeld in het Vuurwerkbesluit, zoals dat luidt op het moment van vaststelling van het
bestemmingsplan.

wet/wettelijke regelingen

http://44fbb69a-909b-427b-a9ee-de9e68d7f18d


indien en voor zover in dit bestemmingsplan wordt verwezen naar een wet, een wettelijke regeling
(AMvB of ministeriële regeling), een keur of een verordening dienen deze te worden gelezen, zoals
deze luiden op de tijdstip van vaststelling van het bestemmingsplan.

wonen
de zelfstandige of nagenoeg zelfstandige en onder geringe, ambulante of vrijblijvende begeleiding
en/of zorgverlening plaatsvindende huisvesting van personen.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

afstand
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot de perceelsgrens
worden daar gemeten, waar deze afstanden het kleinst zijn.

bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde,
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk
te stellen constructieonderdeel.

dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk.

inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

de hoogte van een windturbine
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.

breedte, lengte of diepte van een bouwwerk
tussen de bovengrondse buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren.

bouwhoogte van een antenne-installatie
tussen de voet van de antennedrager en het hoogste punt van de antenne-installatie; indien de
antennedrager aan de gevel van een bouwwerk wordt bevestigd, wordt gemeten tussen het punt,
waarop de antenne met antennedrager het dakvlak kruist en het hoogste punt van de antennedrager.

bouwdiepte
vanaf het peil tot aan het laagste punt van het bouwwerk met uitzondering van de fundering of
ondergeschikte bouwonderdelen van het bouwwerk.



HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.  bedrijven, voor zover deze voorkomen in de categorieën 1 t/m 3.2 van de Staat van  

Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein Souburg';
b. detailhandel in auto’s en motoren en caravans, campers en boten;
c.   internetverkoop;
d. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ : tevens voor een bedrijfswoning;
e.   ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - bouwmarkt' : tevens voor een

 bouwmarkt met opslag van de daarbij behorende goederen;
f.  productiegebonden detailhandel, ondergeschikte kantoren en ondersteunende horeca;
g. ontsluitingswegen en parkeervoorzieningen;
h. bij de bestemming behorende erven, tuinen en groenvoorzieningen;
i.  andere, bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals reclamezuilen, reclame-uitingen, laad-

en losvoorzieningen, calamiteitenontsluitingsroute(s), bewegwijzering- en verwijzingsborden;
j.  aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen,
  met dien verstande, dat vuurwerkbedrijven, geluidhinderlijke inrichtingen en risicovolle
  inrichtingen niet zijn toegestaan.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouwen, niet zijnde nutsvoorzieningen
Voor gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a.  per bouwpercel mag ten hoogste één hoofdgebouw worden gebouwd binnen het op de

verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale

bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte, met dien verstande, dat de bouwhoogte van de
voorgevel van het hoofdgebouw op de bouwpercelen, die zijn gelegen in de zone langs Rijksweg
A 58 ten minste 8 meter moet bedragen;

c.  de gezamenlijke oppervlakte van het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bedraagt ten
hoogste het met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' aangegeven percentage van
het bouwperceel;

d. de afstand van de gebouwen tot de zijdelingse bouwperceelsgrenzen bedraagt ten minste 3
meter;

e.  de afstand van de gebouwen tot de openbare weg bedraagt ten minste 5 meter, tenzij op de
verbeelding anders staat aangegeven.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen gelden de volgende bepalingen:
a.  de bouwhoogte, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, bedraagt ten hoogste 12.00

meter;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt:

-  ten hoogste 1.00 meter, indien deze vòòr de naar de weg gekeerde gevel(s) van de gebouwen,
dan wel vòòr het verlengde daarvan worden of zijn gebouwd;

-  ten hoogste 2.00 meter, indien deze achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de
gebouwen, dan wel in of achter het verlengde daarvan worden of zijn gebouwd;

3.3 Nadere eisen

3.3.1 Nadere eisen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
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bebouwing ten behoeve van:
a.   een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b.  een goede woonsituatie;
c.   de verkeersveiligheid;
d.   de sociale veiligheid;
e.   de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bebouwing.

3.4 Afwijking van de bouwregels

3.4.1 Afwijkingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:
a. het bepaalde in lid 3.2, onder 3.2.1, sub b, tot ten hoogste 20% van de op de verbeelding met de

aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’ aangegeven bouwhoogte en tot ten hoogste 10% van de
minimale bouwhoogte van 8 meter van de voorgevel van het hoofdgebouw;

b. het bepaalde in lid 3.2, onder 3.2.1, sub c, tot ten hoogste 90%, indien is aangetoond, dat de
parkeerbehoefte van het desbetreffende bedrijf minder bedraagt dan aanbevolen in de normen
van het CROW, en de parkeerdruk in het openbaar gebied niet toeneemt;

c.  het bepaalde in lid 3.2, onder 3.2.1, sub d en e, tot een kleinere afstand, mits de beeldkwaliteit en
het stedenbouwkundig beeld niet wordt geschaad en een positief advies van de
welstandscommissie is verkregen;

d. ontheffing mag niet leiden tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van de aangrenzende percelen

3.5 Specifieke gebruiksregels

3.5.1 Gebruik
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
a. de losse opslag in de open lucht van goederen en stoffen vòòr de naar de ontsluitingsweg(en) van

het bedrijventerrein gekeerde gevel(s) van gebouwen is niet toegestaan;
b.  bedrijven, die voorkomen in twee categorieën hoger dan toegestaan in lid 3.1, sub a, of bedrijven,

die niet voorkomen in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten 'Bedrijventerrein
Souburg’, zijn niet toegestaan;

c.  zelfstandige kantoren en zakelijke dienstverlening zijn niet toegestaan.

3.6 Afwijking van de specifieke gebruiksregels

3.6.1 Afwijkingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van:
a.  het bepaalde in lid 3.5.1, sub b:

- teneinde bedrijven toe te laten, die voorkomen in ten hoogste twee categorieën hoger dan
genoemd in lid 3.1, sub a, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de
omgeving (gelet op de specifieke werk- of productiewijze of bijzondere verschijningsvorm
alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te
behoren tot de volgens lid 3.1, sub a, toegelaten categorieën van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten 'Bedrijventerrein Souburg', met dien verstande dat risicovolle inrichtingen en
vuurwerkbedrijven niet zijn toegestaan;

- teneinde bedrijven toe te laten, die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘Bedrijventerrein
Souburg' zijn genoemd, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving
(gelet op de specifieke werk- of productiewijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede
getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot
de toegelaten categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘Bedrijventerrein Souburg', met
dien verstande, dat risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven niet zijn toegestaan;

b. het bepaalde in lid 3.5.1, sub c, voor de vestiging van zelfstandige kantoren, mits aannemelijk is
gemaakt, dat vestigingsruimte, gelet op de specifieke vestigingseisen, in het centrum van
Vlissingen ontbreekt.



Artikel 4 Bedrijventerrein

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.  bedrijven, voor zover deze voorkomen in de categorieën 1 t/m 3.2 van de Staat van

Bedrijfsactiviteiten 'Bedrijventerrein Souburg';
b. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.1’ tevens bedrijven uit categorie 1 tot

en met categorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘Bedrijventerrein Souburg’;
c.  ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.2’ tevens bedrijven uit categorie 1 tot

en met categorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘Bedrijventerrein Souburg’;
d. ter plaatse van de aanduiding'specifieke vorm van natuur - 1' uitsluitend voor een poel als tijdelijk

leefgebied voor de rugstreeppad;`
e.  detailhandel in auto’s en motoren en caravans, campers en boten;
f.  internetverkoop;
g. productiegebonden detailhandel, ondergeschikte kantoren en ondersteunende horeca;
h. ontsluitingswegen en parkeervoorzieningen;
i.  waterberging en andere waterhuishoudkundige voorzieningen;
j.  bij de bestemming behorende erven, tuinen en groenvoorzieningen;
k.  andere, bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals reclamezuilen, reclame-uitingen, laad-

en losvoorzieningen, calamiteitenontsluitingsroute(s), bewegwijzering- en verwijzingsborden;
l.   aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen,
met dien verstande, dat vuurwerkbedrijven, geluidhinderlijke inrichtingen en risicovolle inrichtingen
niet zijn toegestaan.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Gebouwen, niet zijnde nutsvoorzieningen
Voor gebouwen, niet zijnde nutsvoorzieningen, gelden de volgende regels:
a.  per bouwperceel mogen bedrijfsgebouwen (hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken)

worden gebouwd binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak;
b.  de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale

bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte, met dien verstande dat de bouwhoogte van de
voorgevel van het hoofdgebouw op de bouwpercelen, die zijn gelegen in de zone langs Rijksweg
A 58 ten minste 8 meter moet bedragen;

c.  de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen bedraagt ten hoogste het met de aanduiding
'maximum bebouwingspercentage' aangegeven percentage van het bouwperceel.

d. de afstand van de gebouwen tot de zijdelingse bouwperceelsgrenzen bedraagt ten minste 3
meter;

e.  de afstand van de gebouwen tot de openbare weg bedraagt ten minste 5 meter, tenzij op de
verbeelding anders staat aangegeven.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen gelden de volgende bepalingen:
a.   de bouwhoogte, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, bedraagt ten hoogste 12

meter;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt:

- ten hoogste 1 meter, indien deze vòòr de naar de weg gekeerde gevel(s) van de gebouwen,
dan wel vòòr het verlengde daarvan worden of zijn gebouwd;

- ten hoogste 2 meter, indien deze achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de gebouwen,
dan wel in of achter het verlengde daarvan worden of zijn gebouwd.

4.3 Nadere eisen

4.3.1 Nadere eisen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing ten behoeve van:
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a.   een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b.  een goede woonsituatie;
c.   de verkeersveiligheid;
d.   de sociale veiligheid;
e.   de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bebouwing.

4.4 Afwijking van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan, mits de afwijking niet leidt tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van de aangrenzende percelen, bij een omgevingsvergunning afwijken
van:
a. het bepaalde in lid 4.2, sublid 4.2.1, onder b, tot ten hoogste 20% van de op de verbeelding met

de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’ aangegeven bouwhoogte en tot ten hoogste 10% van
de minimale bouwhoogte van 8 meter van de voorgevel van het hoofdgebouw;

b. het bepaalde in lid 4.2, sublid 4.2.1, onder c, tot ten hoogste 90% van het bouwperceel, indien is
aangetoond, dat de parkeerbehoefte van het desbetreffende bedrijf minder bedraagt dan
aanbevolen in de normen van het CROW en de parkeerdruk in het openbaar gebied niet
toeneemt;

c.  het bepaalde in lid 4.2, onder 4.2.1, sub d en e, tot een kleinere afstand, mits de beeldkwaliteit en
het stedenbouwkundig beeld niet wordt geschaad en een positief advies van de
welstandscommissie is verkregen;

d. ontheffing mag niet leiden tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van de aangrenzende percelen.

4.5 Specifieke gebruiksregels

4.5.1 Gebruik
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
a. de losse opslag in de open lucht van goederen en stoffen vòòr de naar de ontsluitingsweg(en) van

het bedrijventerrein gekeerde gevel(s) van gebouwen en ter plaatse van de aanduiding 'opslag
uitgesloten', indien en tot op het tijdstip, dat op die gronden geen bebouwing is gerealiseerd, is
niet toegestaan;

b. de losse opslag in de open lucht van goederen en stoffen, hoger dan 3 meter op andere gronden
dan genoemd onder a, is niet toegestaan;

c. in afwijking van het bepaalde onder b is de losse opslag in de open lucht van goederen en stoffen,
hoger dan 7 meter op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'opslag' niet toegestaan;

d. bedrijven, die voorkomen in twee categorieën hoger dan toegestaan in lid 3.1, sub a, of bedrijven,
die niet voorkomen in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten 'Bedrijventerrein
Souburg’ zijn niet toegestaan;

e.  zelfstandige kantoren en zakelijke dienstverlening zijn niet toegestaan;
f.  het gebruik van de gronden overeenkomstig de in lid 4.1 omschreven bestemming is slechts

toegestaan, indien door de gemeente na overleg met en instemming van het Waterschap
Scheldestromen, waterberging voor oppervlaktewater wordt aangelegd al dan niet in combinatie
met uitbreiding van bestaand water en al dan niet gefaseerd naar evenredigheid met de beoogde
verharding op het uitgegeven bouwperceel tot een omvang van in totaal minimaal 9.000 m3 bij
volledige realisering van de bestemming Bedrijventerrein;

g. het bepaalde onder sublid 4.5.1, onder f, is niet van toepassing op in gebruik zijnde
bedrijfsgronden op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

4.6 Afwijking van de specifieke gebruiksregels

4.6.1 Afwijkingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van:
a.  het bepaalde in lid 4.5.1 sub c:
  -  teneinde bedrijven toe te laten, die voorkomen in twee categorieën hoger dan genoemd in lid

  4.1 sub a, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de
  specifieke werk- of productiewijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de
  aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de algemeen



  toelaatbare categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘Bedrijventerrein Souburg', met
  dien verstande, dat risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven niet zijn toegestaan;

  -  teneinde bedrijven toe te laten, die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘Bedrijventerrein
  Souburg' zijn genoemd, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving
   (gelet op de specifieke werk- of productiewijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede
  getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot
  de algemeen toelaatbare categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘Bedrijventerrein
  Souburg', met dien verstande, dat risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven niet zijn
  toegestaan.

b. het bepaalde in lid 4.5.1, sub d, voor de vestiging van zelfstandige kantoren en zakelijke
dienstverlening, mits:

   1.  aannemelijk is gemaakt, dat vestigingsruimte, gelet op de specifieke vestigingseisen van de
  beoogde vestiging, in het centrum van Vlissingen ontbreekt en

  2.  voldaan is aan het bepaalde in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening.

4.7 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het doen vervallen van de
functieaanduiding 'specifieke vorm van natuur - 1', indien en zodra, op basis van monitoring van het
compensatieplan voor de aantasting van het leefgebied van de rugstreeppad in het plangebied
Kenniswerf Oost, is vastgesteld, dat de poel als tijdelijk leefgebied voor de rugstreeppad niet meer
noodzakelijk is.

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. voet- en rijwielpaden;
c.  aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen, geluidwerende voorzieningen,                  
     water en waterhuishoudkundige voorzieningen en parkeerplaatsen.

5.2 Bouwregels
Voor de bebouwing gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mag ten hoogste één gebouw worden gebouwd met een oppervlakte van ten
 hoogste 30 m2 en een maximale bouwhoogte van 5 meter;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen, met uitzondering
 van terreinafscheidingen, bedraagt ten hoogste 5 meter;
c. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 3 meter.

Artikel 6 Verkeer

6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.  wegen met ten hoogste 2x2 rijstroken;
b. bermen, beplanting, waterberging en andere waterhuishoudkundige voorzieningen;
c.  andere, bij de bestemming, behorende voorzieningen, zoals verlichting, verkeersborden,

geluidwerende voorzieningen, verwijzingsborden en verkeersregelinstallaties;
d. aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen.

6.2 Bouwregels

6.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen, gelden de volgende bepalingen:



a.   de bouwhoogte, met uitzondering van terreinafscheidingen, bedraagt ten hoogste 5 meter;
b. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 3 meter.

6.3 Nadere eisen

6.3.1 Nadere eisen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing ten behoeve van:
a.   een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b.  een goede woonsituatie;
c.   de verkeersveiligheid;
d.   de sociale veiligheid;
e.   de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bebouwing.

6.4 Wijzigingsbevoegdheid

6.4.1 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen in 'Bedrijventerrein', mits de wijziging
niet leidt tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkhe den van de
aangrenzende percelen.

Artikel 7 Water

7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.  waterberging en waterhuishouding;
b. oevers, bermen, groen en beplanting;
c.  bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals duikers, bruggen, sluizen, aanlegsteigers en

verwijzingsborden;
d. aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen.

7.2 Bouwregels
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen, gelden de volgende
bepalingen:
a.  de bouwhoogte van nutsvoorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering

van terreinafscheidingen, bedraagt ten hoogste 5 meter;
b. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 3 meter.

7.3 Nadere eisen

7.3.1 Nadere eisen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing ten behoeve van:
a.   een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b.  een goede woonsituatie;
c.   de verkeersveiligheid;
d.   de sociale veiligheid;
e.   de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bebouwing.

7.4 Specifieke gebruiksregels

7.4.1 Gebruik
Het gebruiken van gronden (het water) en bouwwerken voor het dumpen van materialen, goederen
en stoffen is niet toegestaan.



Artikel 8 Leiding - Gas

8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Leiding’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor een gasleiding.

8.2 Bouwregels

8.2.1 Bebouwing
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a.   uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming mogen worden gebouwd, met dien

 verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken ten hoogste 5 meter en de oppervlakte ten
 hoogste 50 m² mag bedragen;

b.  ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemming(en) en
 dubbelbestemming(en) mag, met inachtneming van de bij deze bestemming(en) en
 dubbelbestemming(en) geldende (bouw)regels, uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan
 betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij
 de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik
 wordt gemaakt van de bestaande fundering.

8.3 Afwijking van de bouwregels

8.3.1 Afwijkingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. sublid 8.2.1, onder a, tot ten hoogste 10 meter en een oppervlakte van 100 m² per

bestemmingsvlak;
b. sublid 8.2.1, onder b, met inachtneming van de bouwregels, die voor de betrokken

bestemming(en) en dubbelbestemming(en) gelden en het belang van de leidingstrook niet wordt
geschaad.

c. alvorens te besluiten omtrent een aanvraag tot afwijking, wordt schriftelijk advies ingewonnen bij
de beheerder van de leiding met betrekking tot de belangen in verband met de veilige ligging van
de leiding en het voorkomen van schade aan de leiding.

8.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden

8.4.1 Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.   het aanbrengen van gesloten verhardingen;
b. het aanbrengen van hoogopgaand en/of diepwortelende beplanting, waaronder bijv.

rietbeplantingen;
c.  het verrichten van grondroeractiviteiten, waaronder bijv. het aanbrengen van rioleringen, kabels,

leidingen en drainage;
d.  het diepploegen;
e.   het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
f.   het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
g.  het indrijven van voorwerpen in de bodem;
h.  het plaatsen van onroerende objecten, zoals lichtmasten, wegwijzer en ander straatmeubilair;
i.   het permanent opslaan van goederen, waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen.

8.4.2 Uitzonderingen
Het verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden, die:



a.  noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan, waarvoor ontheffing is verleend, als
bedoeld in lid 10.3;

b.  het normale onderhoud en beheer van de gastransportleiding en de belemmeringenstrook
 of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) en
 dubbelbestemming(en) betreffen;

c.   normaal spit- en ploegwerk;
d.  in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
e.   mogen worden uitgevoerd op grond van een verleende vergunning.

8.4.3 Procedure
Alvorens te beslissen omtrent een aanvraag als bedoeld in sublid 8.4.1, wordt schriftelijk advies
ingewonnen bij de beheerder van de leiding met betrekking tot de belangen in verband met de veilige
ligging van de leiding en het voorkomen van schade aan de leiding.

8.5 Wijzigingsbevoegdheid

8.5.1 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het doen vervallen van de
bestemming Leiding - gas, indien de leiding buiten gebruik wordt gesteld dan wel verwijderd.

Artikel 9 Leiding - Hoogspanning

9.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Leiding – Hoogspanning’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van een
bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding.

9.2 Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
b. ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemming(en) en

dubbelbestemming(en) mag, met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) en
dubbelbestemming(en) geldende (bouw)regels, uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan
betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij
de oppervlakte en bouwhoogte niet worden vergroot en gebruik wordt gemaakt van de bestaande
fundering.

9.3 Afwijken van de bouwregels
1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2
 overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) en dubbelbestemming(en), indien
de belangen en de veiligheid van de betrokken hoogspanningsverbinding niet worden geschaad en
de leidingbeheerder in de gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te brengen.
2. Indien door de bouw, de situering dan wel de hoogte van een met de gevraagde afwijking beoogd
bouwwerk schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de
 hoogspanningsverbinding, wordt de afwijking niet verleend.

9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden

9.4.1 Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;



d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, ontginnen en ophogen;
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
f. het permanent opslaan van goederen.

9.4.2 Uitzonderingen
Het verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden, die:
a.  verband houden met de aanleg van de hoogspanningsverbinding;
b.  het normale onderhoud en beheer van de hoogspanningsverbinding en de belemmeringenstrook

 of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) en
 dubbelbestemming(en) betreffen;

c.   al in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
d.  mogen worden uitgevoerd op grond van een verleende vergunning.

9.4.3 Procedure
a. de omgevingsvergunning kan worden verleend, indien de desbetreffende werken en/of
werkzaamheden niet strijdig zijn met de belangen en de veiligheid van de hoogspanningsverbinding;
b. de omgevingsvergunning kan niet eerder worden verleend dan nadat de leidingbeheerder
schriftelijk advies heeft uitgebracht.

9.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het doen vervallen van de
bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding, indien de leiding buiten gebruik wordt gesteld dan
wel verwijderd na verkregen schriftelijke toestemming van de beheerder van de
hoogspanningsverbinding.

Artikel 10 Leiding - Riool

10.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Leiding - Riool’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor een rioolpersleiding.

10.2 Bouwregels

10.2.1 Bebouwing
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a.   uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming mogen worden gebouwd, met dien

 verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken ten hoogste 5 meter en de oppervlakte ten
 hoogste 50 m² mag bedragen;

b.  ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemming(en) en
 dubbelbestemming(en) mag, met inachtneming van de bij deze bestemming(en) en
 dubbelbestemming(en) geldende (bouw)regels, uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan
 betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij
 de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik
 wordt gemaakt van de bestaande fundering.

10.3 Afwijking van de bouwregels

10.3.1 Afwijkingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. sublid 10.2.1, onder a, tot ten hoogste 10 meter en een oppervlakte van 100 m² per

bestemmingsvlak;
b. sublid 10.2.1, onder b, met inachtneming van de bouwregels, die voor de betrokken

bestemming(en) en dubbelbestemming(en) gelden en het belang van de leidingstrook niet
onevenredig wordt geschaad.



c. voorafgaand aan het besluit tot afwijking wordt advies ingewonnen bij de beheerder van de
leiding.

10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of
van werkzaamheden
[
10.4.1 Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.   het aanbrengen van gesloten verhardingen;
b. het aanbrengen van hoogopgaand en/of diepwortelende beplanting, waaronder bijv.

rietbeplantingen;
c.  het verrichten van grondroeractiviteiten, waaronder bijv. het aanbrengen van rioleringen, kabels,

leidingen en drainage;
d.  het diepploegen;
e.   het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
f.   het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
g.  het indrijven van voorwerpen in de bodem;
h.  het plaatsen van onroerende objecten, zoals lichtmasten, wegwijzer en ander straatmeubilair;
i.   het permanent opslaan van goederen, waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen.

10.4.2 Uitzonderingen
Het verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden, die:
a.  noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan, waarvoor ontheffing is verleend, als

bedoeld in lid 10.3;
b.  het normale onderhoud en beheer van de hoogspanningsverbinding en de belemmeringenstrook

 of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) en
 dubbelbestemming(en) betreffen;

c.   normaal spit- en ploegwerk;
d.  in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
e.   mogen worden uitgevoerd op grond van een verleende vergunning.

10.5 Wijzigingsbevoegdheid

10.5.1 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het doen vervallen van de
bestemming Leiding - gas, indien de leiding buiten gebruik wordt gesteld dan wel verwijderd.

Artikel 11 Waarde - Archeologie

11.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waarde’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

11.2 Bouwregels

11.2.1 Bebouwing
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
1.  op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de

bestemming worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 2 meter;
2.  ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemming(en) en

dubbelbestemming(en) mag, met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) en
dubbelbestemming(en) geldende (bouw)regels, uitsluitend worden gebouwd, indien:



a.  burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeologisch deskundige,
waaruit blijkt, dat het opstellen van een rapport met daarin een beschrijving van de
archeologische waarden van de betrokken locatie niet nodig is;

b. niet is voldaan het bepaalde onder a:
1. de aanvrager van de bouwvergunning een rapport heeft overlegd, waarin de archeologische

waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in
voldoende mate is vastgesteld;

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op het onder 1 genoemde rapport, door de
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door
aan de bouwvergunning regels te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische
resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de
bouwactiviteiten door de archeologisch deskundige;

3. het hiervoor bepaalde is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op één
of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
-   vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de
   oppervlakte, voor zover gelegen op of onder maaiveld, niet wordt uitgebreid en waarbij

 gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
-  een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 500 m²;
-  een bouwwerk, dat niet dieper wordt gebouwd dan 40 cm.

11.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden

11.3.1 Verbod
Het is verboden, zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders, de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1.  het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm beneden het maaiveld,

waartoe in ieder geval worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, diepploegen,
grootschalig egaliseren en ontginnen, het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en
andere waterpartijen;

2.   het ophogen van gronden met meer dan 2 meter;
3.  het verlagen of verhogen van het waterpeil;
4.  het planten of rooien van bomen, waarbij de stobben worden verwijderd;
5.  het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen, niet zijnde drainage, en daarmee verband

houdende constructies, installaties of apparatuur.

11.3.2 Uitzonderingen
Het verbod, zoals bedoeld in sublid 10.3.1, is niet van toepassing op de navolgende, indien:
a.  de werken en werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan, waarbij lid
  10.2 in acht is genomen;
b. de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het in werking treden

van het plan;
c.  de werken of werkzaamheden ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;
d. de werken of werkzaamheden betrekking hebben op het uitvoeren van grondbewerkingen met

een oppervlakte van ten hoogste 500 m2;
e.  de werken of werkzaamheden betrekking hebben op het uitvoeren van grondbewerkingen met

een diepte van ten hoogste 40 cm onder het maaiveld;
f.   het normale onderhoud en beheer van de functies van de andere voorkomende bestemming(en)

 en dubbelbestemming(en) betreffen;
g. burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeologisch deskundige,

dat ten behoeve van de werken en werkzaamheden geen aanlegvergunning als bedoeld in sublid
10.3.1 nodig is.

11.3.3 Voorwaarden
De werken en werkzaamheden, zoals in sublid 10.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien:



a.  de aanvrager van de aanlegvergunning een rapport heeft overlegd, waarin wordt aangetoond, dat
de archeologische waarden van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en
wethouders in voldoende mate is vastgesteld;

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden
geschaad of mogelijke schade wordt voorkomen door aan de aanlegvergunning regels te
verbinden, gericht op:

   1.  het behoud van archeologische resten in de bodem;
   2.  het doen van opgravingen;
   3.  begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige.

11.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

11.4.1 Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - archeologie’ zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders te slopen.

11.4.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in sublid 10.4.1 is niet van toepassing, indien:
a.  de sloopwerkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan, waarbij het

bepaalde in lid 10.2 in acht is genomen;
b. de sloopwerkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
c.  de diepste, war bodemverstoringen door de sloopwerkzaamheden plaatsvinden ten hoogste 40

cm beneden het maaiveld bedraagt;
d. de oppervlakte, waar bodemverstoringen door de sloopwerkzaamheden plaatsvinden ten hoogste

500 m2 bedraagt;
e.  burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeologisch deskundige,

dat ten behoeve van de werken en werkzaamheden geen sloopvergunning als bedoeld in sublid
10.4.1 nodig is.

11.4.3 Voorwaarden
Een sloopvergunning, zoals bedoeld in sublid 10.4.1, kan slechts worden verleend, indien:
a.  de aanvrager van de sloopvergunning een rapport heeft overlegd, waarin wordt aangetoond, dat

de archeologische waarden van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en
wethouders in voldoende mate is vastgesteld;

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden
geschaad of mogelijke schade wordt voorkomen door aan de sloopvergunning regels te
verbinden, gericht op:

   1.  het behoud van archeologische resten in de bodem;
   2.  begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige.

Artikel 12 Waterstaat

12.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waterstaat’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), primair bestemd voor:
a. het waterstaatswerk van een primaire of regionale waterkering;
b. waterberging of waterloop met een waterhuishoudkundige of waterstaatkundige functie;
c. voet- en rijwielpaden en verblijfsgebied;
d. andere voorzieningen dan genoemd onder a en b met een waterstaatkundige functie;
e. aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen.

12.2 Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en nutsvoorzieningen mogen worden

gebouwd, met dien verstande, dat de bouwhoogte ten hoogste 5 meter en de oppervlakte ten
hoogste 50 m² bedraagt;



b. ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemming(en) en
dubbelbestemming(en) mag, met inachtneming van de bij deze bestemming(en) en
dubbelbestemming(en) geldende (bouw)regels, uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan
betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij
de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik
wordt gemaakt van de bestaande fundering.

12.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting van het ruimtelijk en stedenbouwkundig

beeld plaatsvindt, afwijking verlenen van:
a. het bepaalde in sublid 12.2.1, onder a, tot ten hoogste 10 meter en een oppervlakte van 100 m²

per bestemmingsvlak;
b. het bepaalde in sublid 12.2.1, onder b, ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende

bestemming(en) en het belang van de waterkering niet onevenredig wordt geschaad.
c. voorafgaand aan het besluit tot afwijking wordt  advies ingewonnen bij de beheerder van de

waterkering of de waterloop of -weg.

12.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden
22.4.1 Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de

volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de doeleindenomschrijving staat aangegeven

en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.



HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 13 Anti-dubbeltelregel
Grond, die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan, waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen
buiten beschouwing.

Artikel 14 Algemene bouwregels

14.1 Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten
1.  Voor een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en dat in het
plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande maten afwijken van de
maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van de desbetreffende bestemming, gelden die
afwijkende maten als bepalingen voor de maatvoering, met dien verstande dat:
a. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten     

hoogste toelaatbaar worden aangehouden;
b. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 voorgeschreven, mogen als

tenminste  tenminste toelaatbaar worden aangehouden.
2.  In geval van herbouw is lid 1, onder a en b, uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op

dezelfde plaats plaatsvindt;
3.  Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het overgangsrecht bouwwerken niet van toepassing.

14.2 Overschrijding bouwgrenzen
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen,
aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door:
a.  tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen,

funderingen, balkons, entreeportalen, veranda’s alsmede andere ondergeschikte bouwdelen van
gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 1,50 meter bedraagt;

b. het bouwen ten dienste van nutsvoorzieningen, mits dit van geringe horizontale en verticale
afmetingen is en de bouwhoogte in ieder geval niet meer dan 10.00 meter bedraagt.

Artikel 15 Algemene aanduidingsregels

15.1 vrijwaringszone - weg
Binnen de op de verbeelding voor 'Vrijwaringszone – weg'  aangeduide gronden, is het bouwen van
gebouwen uitsluitend toegestaan met instemming van Rijkswaterstaat.

Artikel 16 Algemene afwijkingsregels

16.1 Afwijkingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning van deze regels afwijken:
a.  van de in deze regels voorgeschreven breedte- en dieptematen, oppervlakten, afmetingen en

bebouwingspercentages en/of de uitkomst daarvan tot ten hoogste 10%;
b. tot ten hoogste 10.00 meter in de plaats, richting of afmetingen van bestemmings- en

bouwgrenzen ten behoeve van:
- een geringe aanpassing van het tracé of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen



onderling, indien de verkeersveiligheid of de verkeersintensiteit daartoe aanleiding geeft;
- een ruimtelijk, stedenbouwkundig of technisch beter verantwoorde situering van bouwwerken;
- een aanpassing van de bij uitmeting van een terrein blijkende werkelijke toestand;

c.  het oprichten van antennes, antenne-opstelpunten en zend- en ontvangstmasten voor mobiele
telefonie, radio- en televisiecommunicatie en alarmeringsvoorzieningen, zoals een sirene, tot
40.00 meter.

Artikel 17 Algemene wijzigingsregels

17.1 Wijzigingsbevoegdheid

17.1.1 Wijziging bestemmingsgrenzen/maatvoeringsvlakken
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening,
het plan wijzigen ten behoeve van het wijzigen van de op de verbeelding aangegeven
bestemmingsgrenzen en maatvoeringsvlakken in het horizontale vlak tot ten hoogste 20 meter, indien
zulks noodzakelijk is om de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand aan te passen of om een
ruimtelijk, stedenbouwkundig en technisch beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken te
bewerkstelligen dan wel uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de grond en bebouwing en er
geen dringende redenen zijn, die zich hier tegen verzetten.

17.1.2 Vergroting bouwvlakken
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening,
het plan wijzigen ten behoeve van het vergroten van een bouwvlak tot ten hoogste 10% van de
oppervlakte van het op de verbeelding aangegeven bouwvlak.

17.1.3 Geheel of gedeeltelijk verwijderen archeologische bestemming
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening,
het plan wijzigen ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk verwijderen van het bestemmingsvlak
met de bestemming ‘Waarde - Archeologie’, met inachtneming van de volgende regels:

1. uit archeologisch onderzoek is gebleken, dat ter plaatse geen archeologische waarden
aanwezig zijn;

2. op grond van archeologisch onderzoek wordt het niet meer noodzakelijk geacht, dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden
voorziet;

3. alvorens omtrent de vaststelling van een wijziging te beslissen, winnen het bevoegd gezag
advies in bij de archeologisch deskundige.

17.1.4 Wijzigen bestemmingsvlak archeologische bestemming
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening,
het plan wijzigen ten behoeve van het veranderen van het bestemmingsvlak met de bestemming
‘Waarde - Archeologie’, met inachtneming van de volgende regels:

1. wijziging is op grond van archeologisch onderzoek noodzakelijk of gewenst met het oog op de
bescherming of de veiligstelling van ter plaatse aanwezige waarden;

2. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

3. alvorens omtrent de vaststelling van een wijziging te beslissen, winnen het bevoegd gezag
advies in bij de archeologisch deskundige.

Artikel 18 Overige regels

18.1 Werking wettelijke regelingen
De wettelijke regelingen, waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden, zoals deze luiden op het
moment van vaststelling van het plan.



18.2 Strafregel
Overtreding van de in deze regels gestelde verboden is een strafbaar feit, zoals bedoeld in de Wet op
de economische delicten.



HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 19 Overgangsrecht

19.1 Overgangsrecht bouwwerken
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a.  een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits

de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag, waarop het
bouwwerk teniet is gegaan.

b. burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het eerste lid voor het vergroten
van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

c.  het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan,
daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

19.2 Overgangsrecht gebruik
Voor het gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
a.  het gebruik van grond en bouwwerken, dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdige gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c.  indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode
langer dan één jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten
hervatten.

d. het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik, dat al in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 20 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de naam “Regels van het bestemmingsplan
Bedrijventerrein Souburg”.



 
 
 
 
 

VERBEELDING 
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