
VERWERKING INSPRAAKREACTIES VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN SOUBURG-
NOORD 
 
 
Het bestemmingsplan Souburg-Noord is in het kader van vooroverleg verzonden aan de volgende 
instanties: 
 
1. Provinciaal Planologische Commissie 
2. Delta Nutsbedrijven B.V. 
3. Gemeente Middelburg 
4. Gemeente Veere 
5. Waterschap Zeeuwse Eilanden 
6. ZLTO 
7. Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
 
De rapportage van het vooroverleg en de inspraak is hieronder weergegeven. 
 
 
Reacties vooroverleg Commentaar Conclusie 
   
1. Provinciaal Planologische 

Commissie, Postbus 165, 
4330 AD Middelburg,  

a. Via de planvoorschriften en de 
plankaart dient het verder 
binnendringen van woningbouw in 
de geledingszone te worden 
voorkomen.  

 
b. In de toelichting dient aangetoond 

te worden dat het plan verenigbaar 
is met de Vijfde Nota. Tevens dient 
overleg te worden gepleegd met de 
andere partners van het 
stedennetwerk i.v.m. de te 
verwachten taakstelling. 

c. De economische uitvoerbaarheid 
dient aangetoond te worden. 

d. De resultaten van het aanvullende 
bodemonderzoek t.a.v. 
Middelburgsestraat 118 en enkele 
andere locaties dienen opgenomen 
te worden. 

 
 
 
 
 
e. Ten aanzien van de watertoets de 

volgende aandachtspunten. Bij 
realisatie van het plan dient 
vrijkomende grond zoveel mogelijk 
gebruikt te worden. Er wordt 
aanbevolen om kruipruimteloos te 
bouwen. Bij de aanleg van een IT-
riool gaat de gedachte uit naar een 
sleuf met grof zand. Tevens kan 
het IT-riool worden voorzien van 
een overstort. Het gebied dient een 
goed functionerende drainage te 
krijgen. Bij scheppen 
oppervlaktewater dient rekening te 
worden gehouden met de peilen 
van de sloten en vijvers. Overleg 

 
 
 
a. In het ontwerp-bestemmingsplan zal 

de expliciete locatie voor woningbouw 
worden geregeld overeenkomstig het 
structuurplan, waarbij de 
geledingszone in acht wordt 
genomen. 

b. In de toelichting zal aandacht 
geschonken worden aan de Vijfde 
Nota. Tevens zal de uitbreiding 
besproken worden met de overige 
partners van het stedennetwerk. 

 
 
c. De economische uitvoerbaarheid zal 

worden aangetoond. 
d. In overleg met de provincie is 

afgesproken dat indien op moment 
van vaststelling bestemmingsplan 
geen bodemonderzoek is gedaan, 
een financiële indicatie van het 
onderzoek en sanering wordt 
opgenomen in de exploitatie. 
Resultaten van overig 
bodemonderzoek worden 
opgenomen. 

e. Bij het uitwerkingsplan worden 
genoemde aspecten meegenomen. 
Reeds is in overleg met het 
waterschap afgesproken dat zij in een 
vroeg stadium van de uitwerking bij 
de invulling van het plangebied 
betrokken worden. Samen zal naar 
een invulling van het plangebied 
worden gestreefd welke voldoet aan 
de door het waterschap gestelde 
benodigde eisen om een 
waterhuishoudkundige verantwoorde 
situatie te creëren. 

 
 
 

 
 
 
a. Bestemmingsplan 

wordt gewijzigd. 
 
 
 
 
b. Bestemmingsplan 

wordt aangepast. 
 
 
 
 
 
c. Bestemmingsplan 

wordt aangepast. 
d. Bestemmingsplan 

wordt aangepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Aandacht bij 

uitwerking 
bestemmingsplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



met waterschap nodig. Resultaten 
hiervan opnemen in 
bestemmingsplan. De 
bergingsberekening o.b.v. 
Waterbeheer 21e eeuw dient als 
uitgangspunt. De vijvers dienen 
voorzien te zijn van circulatie. 
Tevens dient bij de inrichting van 
de vijvers er rekening mee 
gehouden te worden dat het plan in 
een zout gebied is gelegen. 
Zuivering van water welke 
afgevoerd wordt op Oost-
Souburgsesprink noodzakelijk. 

f. De aansluiting van de wijk op de 
hoofdverkeersstructuur van Oost-
Souburg is ontoereikend. 

 
 
g. Discrepantie tussen toelichting en 

plankaart aangaande functie 
Schroeweg en Reijersweg. 

h. Er dient i.g. de Vijfde Nota en 
NVVP een vrijwaringszone van 50-
75 meter opgenomen te worden 
langs de A58. 

 
 
 
 
 
 
 
i. De resultaten van het 

archeologische onderzoek dienen 
opgenomen te worden. 

 
 
j. Het aspect beeldkwaliteitsplan 

dient in het bestemmingsplan 
opgenomen te worden. 

 
 
 
k. De resultaten van het onderzoek 

naar de natuurwaarden in het 
plangebied dienen opgenomen te 
worden. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. De ontsluiting van Souburg-Noord 

wordt in het bestemmingsplan nader 
onderbouwd. Uit deze gegevens blijkt 
dat de hoofdverkeersstructuur van 
Oost-Souburg wel toereikend is. 

g. Plankaart en toelichting zullen op 
elkaar worden afgestemd.  

 
h. In overleg met de provincie is 

afgesproken dat voornamelijk de 40 
meter zone die in het streekplan is 
aangegeven geldend is. Hiervan moet 
worden uitgegaan. Ontheffing is in 
incidentele gevallen mogelijk om 
planologische redenen dan wel vanuit 
verkeerstechnisch oogpunt. Een 
bebouwingsvrije strook van 40 meter  
zal worden aangehouden indien 
ontheffing niet mogelijk blijkt. 

i. De resultaten van het archeologisch 
onderzoek zullen opgenomen 
worden. Er zal hierover overleg 
plaatsvinden met drs. van 
Dierendonck. 

j. In de uitwerkingsregels voor de 
bestemming wonen, is in sub 3 punt 
13 aangegeven dat tegelijkertijd met 
het uitwerkingsplan een 
beeldkwaliteitplan zal worden 
opgesteld. 

k. De resultaten van het onderzoek 
zullen opgenomen worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. Bestemmingsplan 

wordt aangepast. 
 
 
 
g. Bestemmingsplan 

wordt aangepast. 
 
h. In overleg met 

Provincie en 
Rijkswaterstaat zal 
bebouwingsvrije zone 
bepaald worden. 

 
 
 
 
 
 
i. Bestemmingsplan 

wordt aangepast. 
 
 
 
j. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 
k. Bestemmingsplan 

wordt aangepast. 

2. Delta Nutsbedrijven B.V., 
Postbus 5048, 4330 KA  
Middelburg,  

Geen opmerkingen 
 

 
 
 
 

Bestemmingsplan 
ongewijzigd. 
  

3. Gemeente Middelburg, 
Postbus 61, 4330 AB 
Middelburg, 

Geen reactie 
 

 Bestemmingsplan 
ongewijzigd. 

4. Gemeente Veere, Postbus 
1000, 4357 ZV  Domburg 

Geen opmerkingen 
 

 
 
 

Bestemmingsplan 
ongewijzigd. 
 

5. Waterschap Zeeuwse 
Eilanden, Postbus 114, 4460 

 
 

 
 



AC Goes, 
a. Het bestemmingsplan is een Plan 

op hoofdlijnen. De watertoets is 
dan ook weinig concreet en niet 
volgens de Handreiking Watertoets 
opgesteld. Momenteel is het plan 
nog te globaal om een wateradvies 
te geven. Daarom dient bij de 
totstandkoming van de uitwerking 
van Souburg-Noord het WZE nauw 
betrokken te worden. In het 
uitwerkingsplan kan de 
Handreiking vervolgens wel 
gevolgd worden. De volgende 
elementen dienen bij de uitwerking 
aandacht te krijgen: 

b. O.b.v. de waterkansenkaart dient 
in de uitwerking de nodige 
inspanning te worden geleverd om 
een waterhuishoudkundig 
verantwoorde situatie te realiseren. 

 
c. Rekening moet worden gehouden 

met een onderhoudsstrook langs 
oppervlaktewater i.g. de Keur 
waterbeheer. 

d. Er dient gestreefd te worden naar 
een afkoppeling van het 
hemelwater van 100%. 

e. Er dient geen afwenteling van 
afvoer plaats te vinden op het 
omliggende gebied. 

 
 
 
 
f. De berging zal berekend worden 

uitgaande van waterbeheer 21e 
eeuw. 

g. Bij de uitwerking dient rekening te 
worden gehouden met de leidingen 
die in het plangebied liggen. Bij 
bouwen en andere activiteiten 
dient voldoende afstand te worden 
gehouden om de leidingen niet te 
beschadigen. 

h. Doordat delen van de Schroeweg 
en de Reijersweg binnen de 
bebouwde kom komen te vallen 
dient eigendom, beheer en 
onderhoud door de gemeente te 
worden overgenomen van het 
WZE. 

i. De verkeersstructuur zal 
afgestemd dienen te worden op de 
plannen van de Mortiere i.v.m. 
ontsluiting agrarische percelen. 

j. De wegen en de watergangen 
kunnen reeds als zodanig worden 
bestemd. 

 

 
a. Het waterschap zal in een vroeg 

stadium van de uitwerking van 
Souburg-Noord betrokken worden, 
zodat het aspect water meegenomen 
kan worden bij de invulling van het 
plangebied en het plan voldoet aan 
de gestelde criteria betreffende water.

 
 
 
 
 
 
 
 
b. In samenspraak met het waterschap 

zullen de waterhuishoudkundige 
aspecten nader bekeken worden bij 
de uitwerking, zodat er een 
verantwoorde situatie ontstaat in het 
plangebied. 

c. Er zal bij de uitwerking rekening 
worden gehouden met het Keur 
waterbeheer. 

 
d. In een vroeg stadium van de 

uitwerking zal dit aspect 
meegenomen worden. 

e. Waterhuishoudkundige maatregelen 
dienen in het plangebied genomen te 
worden. Het plangebied dient het 
eigen water te bergen. Er dient in 
naastgelegen gebieden door de bouw 
van Souburg-Noord geen overlast te 
worden gecreëerd.  

f. Bij de uitwerking wordt dit aspect 
meegenomen. 

 
g. Bij de uitwerking wordt rekening 

gehouden met de verschillende 
leidingen in het plangebied. 

 
 
 
 
h. Dit aspect dient in nader overleg 

tussen het waterschap en de 
gemeente Vlissingen geregeld te 
worden. 

 
 
 
i. Het plan wordt, met het plan Mortiere 

in ogenschouw genomen, ontwikkeld. 
 
 
j. De wegen en watergangen zijn 

momenteel geregeld binnen de 
huidige bestemming uit te werken 
woondoeleinden.  

 

 
a. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. Wordt in 
de uitwerking 
meegenomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Wordt meegenomen 

in uitwerking van 
bestemmingsplan. 

 
 
 
c. Wordt meegenomen 

in uitwerking van 
bestemmingsplan. 

d. Wordt meegenomen 
in uitwerking van 
bestemmingsplan. 

e. Wordt meegenomen 
in uitwerking van 
bestemmingsplan. 

 
 
 
 
 
f. Wordt meegenomen 

in uitwerking van 
bestemmingsplan. 

g. Wordt meegenomen 
in uitwerking van 
bestemmingsplan. 

 
 
 
 
h. Wordt meegenomen 

in uitwerking van 
bestemmingsplan. 

 
 
 
 
i. Wordt meegenomen 

in uitwerking van 
bestemmingsplan. 

 
j. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 

6. ZLTO, Postbus 46, 4460 BA 
Goes 

Geen reactie 
 

 Bestemmingsplan 
ongewijzigd. 



7. Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, Postbus 5014, 
4330 KA Middelburg 

a. Er dient o.g.v. de 5e nota 
Ruimtelijke ordening een 
vrijwaringszone worden 
opgenomen langs de A58 van 50 
tot 75 meter. 

b. De watertoets ontbreekt. Deze 
dient opgenomen te worden. 

 

 
 
 
a. In overleg met het ministerie van 

V&W zal de benodigde 
bebouwingsvrije strook bepaald 
worden. 

 
b. De watertoets is opgenomen in het 

bestemmingsplan. 

 
 
 
a. Bestemmingsplan 

wordt aangepast. 
 
 
 
b. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 

 
 
Reacties inspraak Commentaar Conclusie 
   
J. de Voogd, Esdoornstraat 69, 
4388 PJ Oost-Souburg, bezwaren 
betreffende: 
a. Het vrije uitzicht. 
 
 
 
 
 
 
b. Toename autoverkeer en 

geluidhinder. 
 
 
 
 
c. Verdwijnen laatste stukje groen. 
 
 
 
 
 
 
 
d. Rustige bewoning niet meer 

mogelijk, onveilig voor kinderrijke 
buurt. 

 
 
 
 
 
e. Verdwijnen parkeergelegenheid. 
 
 
f. Waardevermindering van de 

woning. 
 

 
 
 
a. Het vrije uitzicht zal veranderen. In 

het structuurplan Ruimtelijk plan 
stedelijk gebied Walcheren 2010 is 
deze locatie aangewezen als 
uitbreidingslocatie. Op deze locatie 
zullen maximaal 350 woningen 
worden gerealiseerd. 

b. De bouw van een wijk met maximaal 
350 woningen brengt meer verkeer 
met zich. Bij de uitwerking van het 
bestemmingsplan dient aandacht te 
worden besteed aan de ontsluitingen 
en de verkeerscirculatie. 

c. Met de bouw van Souburg-Noord 
verdwijnt niet het laatste stukje groen. 
In het structuurplan is aangegeven 
dat tussen Middelburg en Oost-
Souburg een groene geledingszone 
gehandhaafd zal blijven. Souburg-
Noord is reeds in dit structuurplan 
opgenomen. 

d. Het feit dat een woonwijk wordt 
ontwikkeld, zal meer 
verkeersbewegingen generen. Dit wil 
echter niet zeggen dat het bij 
voorbaat onveilig wordt voor de 
kinderen in de buurt. Met name qua 
verkeersveiligheid zal voldaan worden 
aan de eisen van duurzaam veilig. 

e. Bij de uitwerking van het plan dient 
rekening gehouden te worden met de 
(bestaande) parkeergelegenheid.  

f. Op grond van artikel 49 van de Wet 
op Ruimtelijke Ordening is het 
mogelijk om een verzoek om 
planschade te doen. 

 

 
 
 
a. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
b. Aandacht bij 

uitwerking 
bestemmingsplan. 

 
 
 
c. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
 
d. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
 
e. Aandacht bij 

uitwerking 
bestemmingsplan. 

f. Bestemmingsplan 
ongewijzigd. 

Fam. Wondergem, Schroeweg 4, 
4388 VS Oost-Souburg, 
a. De plannen zijn niet  

overeenkomstig het structuurplan 
waarin aangegeven is dat de rand 
wordt voorzien van bolwerken en 
open akkers. Het gebied bestemd 
voor woningbouw is veel groter 
dan in dit plan aangegeven. 

 

 
 
a. Op de plankaart wordt het gehele 

plangebied aangegeven als uit te 
werken woningbouwlocatie. In de 
toelichting is aangegeven dat slechts 
een deel van deze locatie zal worden 
bebouwd. Dit zal gebeuren 
overeenkomstig de aanduidingen in 
het structuurplan. In het ontwerp-

 
 
a. Bestemmingsplan 

wordt aangepast. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
b. Het open zicht vermindert. 
 
 
 
 
 
 
c. Toelichting gevraagd op het citaat 

op pag. 7 waarin staat aangegeven 
dat landbouwbedrijven aan de rand 
van het gebied worden beëindigd. 

 
 
d. De woningbouw mag de 

bedrijfsvoering van de boerderij 
niet negatief beïnvloeden, o.a. 
mogelijk toekomstige uitbreiding. 

 
 
 
 
 
 
e. Ontsluiting via de Schroeweg en 

de Reijersweg veroorzaakt veel 
geluid- en trillingsoverlast. 

 
 
 
 
 
 
f. De bouwwerkzaamheden zullen 

veel overlast veroorzaken tijdens 
de bedrijfsvoering. 

 
 
 
g. De geluidhinder vanaf de A58 

maakt het onacceptabel om op 
deze locatie een woonwijk te 
bouwen. 

 
 
 
 
 
h. De Windgenerator van Delta-Nuts 

geeft veel geluid- en 
slagschaduwhinder. Een aspect 
waarmee toekomstige bewoners 
rekening moeten houden. 

 

bestemmingsplan zal duidelijk op de 
plankaart, in de voorschriften en in de 
toelichting aangegeven worden waar 
woningbouw zal plaatsvinden. Tevens 
wordt bij de uitwerking aangesloten 
op de visie “ieder uniek, samen sterk”.

b. Het vrije uitzicht zal veranderen. In 
het structuurplan Ruimtelijk plan 
stedelijk gebied Walcheren 2010 is 
deze locatie aangewezen als 
uitbreidingslocatie. Op deze locatie 
zullen maximaal 350 woningen 
worden gerealiseerd. 

c. De gronden voor het plangebied 
Souburg-Noord worden door de 
gemeente aangekocht. Dit betekent 
dat tevens de bedrijven op deze 
gronden hun activiteiten zullen 
beëindigen.  

d. Ten aanzien van de bedrijfsvoering 
van de boerderij dient op grond van 
de milieuvoorschriften een afstand 
van 30 meter in acht te worden 
genomen tussen het akkerbouwbedrijf 
en de woningen in Souburg-Noord. 
Gezien de wijk niet tot de rand van 
perceel Schroeweg 4 zal worden 
ontwikkeld, wordt deze afstand 
ruimschoots gehaald. 

e. De Schroeweg en de Reijersweg 
zullen, met uitzondering van ca. 100 
meter vanaf resp. de Esdoornstraat 
en de Lekstraat, niet gebruikt worden 
door gemotoriseerd verkeer. De 
wegen dienen hun huidige karakter te 
behouden en dienen, m.u.v. de eerste 
100 meter, als langzaam verkeerroute 
(fiets- en voetverkeer). 

f. De bouwwerkzaamheden zullen zo 
min mogelijk overlast dienen te 
veroorzaken ten aanzien van de 
omgeving. Hieraan dient aandacht te 
worden besteed tijdens de uitvoering 
van de plannen. 

g. De woningbouwplannen kunnen 
slechts gerealiseerd worden indien 
het geluid vanaf de A58 gereduceerd 
wordt tot 50 dB(A) – de wettelijk 
gestelde geluidsnorm voor 
woningbouw. Onderzoek dient uit te 
wijzen middels welke 
geluidreducerende maatregelen 
woningbouw kan plaatsvinden. 

h. Bij de verdere uitwerking van de 
plannen dient hiermee rekening te 
worden gehouden. Informeren 
toekomstige bewoners. 

 
 
 
 
 
 
b. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
c. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 
d. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
Vermelding ter 
aanvulling in 
toelichting. 

 
 
 
 
 
e. Bestemmingsplan 

wordt aangepast. 
 
 
 
 
 
 
 
f. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 
g. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
Onderzoek wordt 
opgenomen in 
bestemmingsplan. 

 
 
 
 
h. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 

Fam. Kortenhof, Esdoornstraat 
67, 4388 PJ Oost-Souburg, 
a. Het vrije zicht en de rust wordt 

door de bouw van Souburg-Noord 
en door de ontsluiting van de wijk 
via de Esdoornstraat naar de 
Middelburgsestraat ontnomen. 

 

 
 
a. Het vrije uitzicht zal veranderen. In 

het structuurplan Ruimtelijk plan 
stedelijk gebied Walcheren 2010 is 
deze locatie aangewezen als 
uitbreidingslocatie. Op deze locatie 
zullen maximaal 350 woningen 

 
 
a. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 



 
 
 
 
b. De woning daalt hierdoor in 

waarde. 
 
 
c. Verzoek tot behoud veldje met 

Esdoornbomen en zo min mogelijk 
schade aan het milieu brengen. 

 

worden gerealiseerd. De ontwikkeling 
van de wijk zal als consequentie 
hebben dat er meer 
verkeersbewegingen zullen 
plaatsvinden. 

b. Op grond van artikel 49 van de Wet 
op Ruimtelijke Ordening is het 
mogelijk om een verzoek om 
planschade te doen.  

c. Bij de uitwerking van het 
bestemmingsplan dient dit aspect 
nader onderzocht te worden. 

 

 
 
 
 
b. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
c. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 

Planologie Werkgroep Walcheren 
van de ZMF, P/a Landluststraat 
14, 4337 KC Middelburg, 
a. Het bestemmingsplan Souburg-

Noord geeft een veel groter gebied 
aan dat bestemd is voor 
woningbouw dan in het 
structuurplan staat aangegeven. 
Dit is niet aanvaardbaar doordat de 
geledingszone nog verder wordt 
aangetast en er weinig open ruimte 
overblijft om te recreëren.  

 

 
 
 
a. Op de plankaart wordt het gehele 

plangebied aangegeven als uit te 
werken woningbouwlocatie. In de 
toelichting is aangegeven dat slechts 
een deel van deze locatie zal worden 
bebouwd. Dit zal gebeuren 
overeenkomstig de aanduidingen in 
het structuurplan. In het ontwerp-
bestemmingsplan zal duidelijk op de 
plankaart, in de voorschriften en in de 
toelichting aangegeven worden waar 
woningbouw zal plaatsvinden. 

 

 
 
 
a. Bestemmingsplan 

wordt aangepast. 
 

J.H. Boer, Esdoornstraat 58, 4388 
PL Oost-Souburg, namens 
Esdoornstraat 50,52,54,56,58, 
a. De ontsluiting via de Esdoornstraat 

richting de Middelburgsestraat 
heeft tot gevolg dat een aantal 
parkeerplaatsen en openbaar 
groen verdwijnt met karakteristieke 
bomen. Tevens ligt hier een 
hoofdwaterleiding en maken 
kinderen momenteel gebruik van 
dit terrein. 

b. Voorgesteld wordt een ontsluiting 
via de Schroeweg. 

 
 
 
 
 
c. Er dient bij de uitwerking van de 

plannen rekening gehouden te 
worden met de rioolpersleiding. 
Bewoners willen graag betrokken 
worden bij de invulling van de 
strook langs de persleiding. 

d. In de voorschriften is aangegeven 
dat incidentele bebouwing tot 25 
meter hoog is toegestaan. 
Bewoners willen deze 
bebouwingshoogte graag niet in de 
achtertuin. Bewoners willen graag 
van gedachten wisselen over de 
invulling van deze hoogbouw in het 
plangebied. 

e. Wordt er bij de invulling 
aangesloten bij de visie “Ieder 
uniek, samen sterk”? 

 
 
 
a. De aangegeven aspecten dienen bij 

de uitwerking van het plan aandacht 
te krijgen en evt. nader onderzocht te 
worden. Bij de planvorming wordt 
rekening gehouden met de ligging 
van de verschillende leidingen in het 
plangebied. 

 
 
b. Ca. 100 meter van de Schroeweg, 

vanaf de Esdoornstraat zal gebruikt 
worden ter ontsluiting van Souburg-
Noord. Het overige gedeelte van de 
Schroeweg zal als langzaam 
verkeerroute (fiets- en voetverkeer) 
worden gebruikt. 

c. Bij de planvorming wordt rekening 
gehouden met de ligging van de 
verschillende leidingen in het 
plangebied. Betrokkenheid evt. 
mogelijk bij uitwerking van het 
bestemmingsplan. 

d. De mogelijke ontwikkeling van 
incidentele hoogbouw in het 
plangebied komt bij de uitwerking aan 
bod. De klankbordgroep die zal 
worden ingesteld kan meedenken 
omtrent de invulling van het 
plangebied. 

 
 
e. Bij de invulling zal aangesloten 

worden bij de genoemde visie. 
 

 
 
 
a. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
 
 
b. Bestemmingsplan 

wordt aangepast. 
 
 
 
 
 
c. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 
d. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
 
 
e. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 



f. Wat wordt bedoeld met de 
additionele verbindingen naar 
Souburg-Noord via de 
Esdoornstraat, Lindestraat en 
Iepenstraat? 

 
 
 
 
 
 
g. Het gebied van insprekers ligt in 

een gebied dat is aangegeven als 
gebied met een 
wijzigingsbevoegdheid artikel 11 
WRO. Kan nu reeds aangegeven 
worden met welke plannen te 
maken kan worden gekregen. 

h. Over andere uit te werken 
elementen wensen insprekers 
graag overleg te hebben. 

 
 
 

f. Om Souburg-Noord met het 
bestaande Schoonenburg te 
intergreren en Souburg-Noord niet 
een wijk op zichzelf te laten zijn, dient 
door ruimtelijke ingrepen, die nog 
nader onderzocht en besproken 
dienen te worden, een ruimtelijke 
integratie van de twee wijken tot 
stand te worden gebracht. Welke 
ingrepen moeten plaatsvinden is nog 
onbekend. 

g. De wijzigingsbevoegdheid heeft 
betrekking op het feit dat er 
wijzigingen mogelijk moeten zijn i.v.m. 
het integreren van Souburg-Noord en 
Schoonenburg. Zie f. 

 
 
h. In het kader van de uitwerking zal een 

klankbordgroep worden ingesteld, 
waarin belanghebbenden mee 
kunnen denken omtrent de invulling 
van het plangebied. 

f. Bestemmingsplan 
ongewijzigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
h. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 

C.A. van der Knijff-Meerman, 
Middelburgsestraat 112, 4388 VR  
Oost-Souburg, 
a. Perceel en bebouwing van 

inspreker is niet opgenomen in het 
bestemmingsplan. Dit is 
onaanvaardbaar. 

b. Bij de uitwerking van het 
plangebied dient rekening te 
worden gehouden met de 
waterhuishouding. 

 

 
 
 
a. Evt. behoud van de bebouwing dient 

nader te worden onderzocht bij de 
invulling van het plangebied. 

 
b. Bij de invulling van het plangebied 

wordt in samenspraak met het 
waterschap een watertoets gemaakt 
en worden de benodigde 
voorzieningen genomen om een 
waterhuishoudkundig verantwoorde 
situatie te creëren. 

 

 
 
 
a. Wordt meegenomen in 

uitwerking van 
bestemmingsplan. 

 
b. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 

L.P. Engelse, Esdoornstraat 41, 
4388 PJ Oost-Souburg 
a. De ontsluiting via de Esdoornstraat 

richting de Middelburgsestraat 
heeft tot gevolg dat de 
parkeerplaatsen aan de 
Esdoornstraat/ Schroeweg 
verdwijnen. Dit is onacceptabel 
gezien de reeds aanwezige 
parkeerdruk. 

b. Graag nadere toelichting op de 
additionele verbindingen 
Esdoornstraat, Lindestraat en 
Iepenstraat richting Souburg-
Noord. Indien gemotoriseerd 
verkeer, dan bezwaar. 

 
 
 
 
 
c. Graag zou kennis worden 

genomen van de uitgewerkte 
plannen uit de alinea 
bebouwingsstructuur. 

 

 
 
a. Bij de uitwerking van het plan dient 

rekening gehouden te worden met de 
(bestaande) parkeergelegenheid.  

 
 
 
 
 
b. Om Souburg-Noord met het 

bestaande Schoonenburg te 
intergreren en Souburg-Noord niet 
een wijk op zichzelf te laten zijn, dient 
door ruimtelijke ingrepen, die nog 
nader onderzocht en besproken 
dienen te worden, een ruimtelijke 
integratie van de twee wijken tot 
stand te worden gebracht. Welke 
ingrepen moeten plaatsvinden is nog 
onbekend. 

c. Het plangebied dient op basis van de 
uitgangspunten nog nader uitgewerkt 
te worden.  

 

 
 
a. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
 
b. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Wordt meegenomen in 

uitwerking van 
bestemmingsplan. 

Straatcomité Middelburgsestraat,   



P/a J.J.P. Poelstra, 
Middelburgsestraat 64, 4388 NW 
Oost-Souburg, 
a. T.a.v. de verkeerskundige 

structuur: Voordat met de 
bouwwerkzaamheden wordt 
begonnen dient de 
Middelburgsestraat van een nieuw 
wegdek te worden voorzien en 
opnieuw ingericht te worden. Een 
hogere snelheid dan 30km/uur 
moet niet mogelijk zijn. 

b. Bouwverkeer dient uit de 
Middelburgsestraat te worden 
geweerd. 

 

 
 
 
a. De Middelburgsestraat heeft reeds 

een 30-km regime. Hierin zal geen 
verandering worden gebracht. Bij de 
uitwerking van het plangebied zal de 
inrichting van de Middelburgsestraat 
aandacht moeten krijgen. 

 
 
 
b. Momenteel is het nog onduidelijk hoe 

het bouwverkeer zal worden geleid. 
Uitgangspunt is om zo min mogelijk 
overlast te veroorzaken. 

 

 
 
 
a. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
 
 
b. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 

Dorpscomité Souburg, P/a 
Vlissingsestraat 145, 4388 HC 
Oost-Souburg, 
a. Het is belangrijk dat de 

geluidaspecten onderzocht 
worden. Tevens vraagt men zich af 
of de luchtkwaliteit ook ’s zomers 
voldoet (invloed scheepvaart, weg 
etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Kunnen de woningbouwplannen 

nog afgeblazen worden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Vindt er afstemming plaats 

betreffende de ontsluitingen tussen 
de plannen voor Souburg-Noord en 
Mortiere? 

d. Kan de boerderij van Ovaa de 
functie van dorpshuis krijgen? 

 
 
e. Komt de uitrukpost van de 

brandweer nog in het plangebied? 
f. Komen er ook scholen in de wijk? 
 
 
 
 
g. Het comité pleit voor betaalbare 

woningen (huur/koop). 
h. Bij de inrichting dient aandacht 

besteed te worden aan groen- en 

 
 
 
a. De woningbouwplannen kunnen 

slechts gerealiseerd worden indien 
het geluid vanaf de A58 gereduceerd 
wordt tot 50 dB(A) – de wettelijk 
gestelde geluidsnorm voor 
woningbouw. Onderzoek dient uit te 
wijzen middels welke 
geluidreducerende maatregelen 
woningbouw kan plaatsvinden. De 
luchtkwaliteit is een aandachtspunt. 
Reeds is in het plan aandacht 
geschonken aan dit aspect. Gezien er 
geen cijfers beschikbaar zijn m.b.t. de 
luchtkwaliteit in Zeeland, is gebruik 
gemaakt van ervaringscijfers elders in 
het land waar zich een vergelijkbare 
situatie voordoet als hier.  

b. In het structuurplan Ruimtelijk plan 
stedelijk gebied Walcheren 2010 is 
deze locatie reeds aangewezen als 
uitbreidingslocatie. Op deze locatie 
zullen maximaal 350 woningen 
worden gerealiseerd. Ingevolge het 
structuurplan is de visie “ieder uniek, 
samen sterk” ontwikkeld, waarin de 
afronding van het stedelijk gebied 
aandacht krijgt. 

c. Het plan wordt, met het plan Mortiere 
in ogenschouw genomen, ontwikkeld. 

 
 
d. In principe wordt de woonfunctie van 

de boerderij niet veranderd. Bij de 
invulling van het plangebied dient de 
functie nader aandacht te krijgen. 

e. De uitrukpost komt niet meer in het 
plangebied. 

f. In principe is de wijk bestemd voor 
woningbouw. Er liggen een aantal 
scholen direct in de buurt van het 
plangebied. Aandacht bij de 
uitwerking. 

g. In de wijk wordt gestreefd naar een 
differentiatie van woningbouw. 

h. Bij de uitwerking van het plangebied 
dient aan dit aspect aandacht te 

 
 
 
a. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
Geluidonderzoek 
wordt opgenomen in 
bestemmingsplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
d. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
e. Bestemmingsplan 

wordt aangepast. 
f. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
 
 
 
g. Bestemmingsplan 

ongewijzigd. 
h. Wordt meegenomen in 

de uitwerking van het 



speelvoorzieningen. 
i. Bij de invulling van de wijk dient 

rekening gehouden te worden met 
voorzieningen voor ouderen en 
gehandicapten. 

 

worden besteed. 
i. Bij de uitwerking van het plangebied 

dient aan dit aspect aandacht te 
worden besteed. 

bestemmingsplan. 
i. Wordt meegenomen in 

de uitwerking van het 
bestemmingsplan. 
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