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INLEIDING 

AANLEIDING 

In het kader van de herzieningsoperatie van de bestemmingspiannen in de stad 
Vlissingen, is het bestemmingsplan “Groot-Lammerenburg” opgesteld. Een groot 
aantal van de geldende plannen voor dit gebied is verouderd en behoeft actualisatie. 
Bovendien wordt de juridisch-planologische regeling voor het gehele gebied ge- 
vormd door een groot aantal bestemmingsplannen. Hierdoor is voor de gemeente 
een onoverzichtelijke en onwerkbare situatie ontstaan, die de uitvoering van het 
gewenste ruimtelĳke beleid (toetsing en handhaving) in de weg staat. 

De geldende bestemmingsplannen (zie hierna) worden samengevoegd tot één be- 
stemmingsplan “Groot-Lammerenburg”, teneinde het aantal binnen de gemeente 
Vlissingen verder te beperken.
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Figuur 1: Het plangebied 

Het bestemmingsplan “Groot-Lammerenburg” vervangt de volgende 12 bestem- 
mingsplannen: 
. West—Souburg 
' Hofwiik 
° Westerzìcht 
o Weĳevliet 
» Papegaaienburgl 
' Papegaaienburgll 
. Papegaaienburg wĳkcentrum 
. Bossenburgh 
. Zuidbeek 
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. S14 (gedeeltelijk) 


. 
 Rosenburg 


. ‘tWissel 


N Naast deze plannen zijn, uit praktische overwegingen, enkele delen van het be= 
I stemmingsplan Buitengebied aan het plangebied toegevoegd. 

LEESWĲZER 
GROOT-LAMMERENBURG 

Het voorliggende bestemmingsplan bestaat uit een plankaart en voorschriften, 
waaraan een toelichting is toegevoegd. 

De toelichting bestaat uit vĳf delen. Na de inleiding volgt het tweede deel, bestaan-
de uit een beschrijving van de diverse milieu-aspecten die van invloed zĳn op de 
ruimtelĳke ontwikkeiingsmogeiijkheden in het plangebied. Vervolgens wordt in deel 
3 (pianbeschrijving) het plangebied vanuit verschillende oogpunten ruimtelijk-

BESTEMMINGSPLAN 

I functioneel belicht. in het vierde deei worden de gekozen methodiek, de voorschrif— 
ten en de plankaart toegelicht. Tenslotte worden in het vijfde deel de resultaten van 
het gevoerde overleg en de inspraak beschreven. Als bijlage bĳ het plan is het in-
spraakpian opgenomen. 

SAB'EINDHOVEN 

De voorschriften en de plankaart vormen de iuridisch bindende elementen van het 
bestemmingsplan, onderverdeeld in algemene bepalingen, bestemmingsbepalíngen 
en slotbepalingen. 
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MILIEU 

ALGEMEEN 
Bij het opstellen van een bestemmingsplan dienen diverse milieuaspecten te worden 
onderzocht. Het betreft met name de planologische hìndervan de bestaande bedrij-
ven die zowel in het piangebied als daarbuiten zĳn gesitueerd. Dit is enerzijds om 
bouwaanvragen voor (uitbreiding van) woningen te kunnen toetsen op aspecten van 
milieuhinder in de omgeving en anderzĳds om de (planologische) uitbreidingsruimte 
van bedrijven te kunnen vaststellen. Bij woningbouwiocaties dient tevens de geluid-
hinder als gevolg van het wegverkeer te worden onderzocht. In alle gevallen dient bij 
ontwikkelingslocaties de bodemkwaliteit te worden onderzocht. 

BEDRĲVIGHEID 
In het plangebied is een beperkt aantal kleinschalige bedrijven gesitueerd, die geen 
noemenswaardige hinder op de omgeving veroorzaken. Een bijzondere vorm van 
bedrijvigheid in het gebied wordt gevormd door de drie benzinestations die ook LPG 
verkopen. De drie benzinestations zijn gevestigd aan respectievelijk Sloeweg 4, 
Sloeweg 11 en Gerbrandystraat 4. Deze bedrijven veroorzaken voor de woonomge-
ving op zich geen milieuhinder, maar brengen wel een risico met zich mee. Rondom 
de LPG-vulpunten van deze bedriiven ligt een risicozone van 80 meter, gemeten 
vanuit het vulpunt, waarin geen nieuwe woningen mogen worden gebouwd (zie 
themakaart 1.). 

in en rondom het plangebied bevinden zich enkele agrarische bedrijven. in het 
streekplan is aangegeven, dat in principe een afstand van minimaal 100 meter dient 
te worden aangehouden tussen agrarische bedrijven enerzijds en woon- en verblijfs-
recreatiegebieden anderzijds. Een kleinere afstand (tot 50 meter) kan gehanteerd 
worden, als daardoor geen noemenswaardige hinder bij gevoelige bestemmingen 
optreedt. Bovendien mag dit niet leiden tot onevenredige beperkingen voor de be-
trokken landbouwbedrijven. Tussen glastuinbouwbedriiven en woon- en verblijfsre-
creatiegebieden dient een afstand van 50 meter te worden aangehouden. Als kan 
worden aangetoond dat er geen schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid 
zullen optreden, is een kleinere afstand toelaatbaar. 

In het plangebied zijn meerdere agrarische bedrijven gesitueerd, waarvan er twee 
binnen de grenzen van de nieuwbouwlocatie Tuindorp-Noord liggen. De agrarische 
activiteiten van deze bedrijven zulien worden beëindigd en behoeven orn die reden 
op deze plek geen bijzondere aandacht. Ook aan de Zuìdbeekseweg, de Jacoba van 
Beìerenweg en de Vrijburgstraat zijn agrarische bedrĳven gevestigd. Bij de agrari-
sche bedrĳven aan de Jacoba van Beierenweg en de Vrijburgstaat zijn kassen gesitu-
eerd. Rondom deze bedrijven geldt een zone van 50 meter, gemeten vanuit het 
bouwblok voor kassen, waarin geen nieuwe woningen mogen worden gebouwd (zie 
themakaart 1.). De zonering rondom het bedrijf aan de Vrijburgstraat ligt over een 
tweetal ontwikkelingslocatìes, waaronder Tuindorp-Noord. Deze gronden kunnen 
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pas worden aangewend voor woningbouw als de agrarische activiteiten van het 
betreffende bedrĳf worden beëindigd. 

Het agrarisch bedrijf aan de Zuidbeekseweg betreft een gemengd bedrijfmet een ; 

-I-\ grondgebonden karakter. Rondom dit bedrĳf ligt een zone van 100 meter, waarbin-
| nen een klein deel van de bestaande Wijk Bossenburg is gelegen. Binnen deze zone 

worden geen nieuwe ontwikkelingen voorgestaan. Hierdoor ontbreekt de noodzaak 
om te onderzoeken of een kleinere zone kan worden gehanteerd. 

GROOT-LAMMERENBURG 

De agrarische bedrijven die buiten het plangebied zijn gelegen, leiden niet tot be-
Iemmeringen binnen het plangebied. 

VUURWERK 
BESTEMMINGSPLAN 

Op basis van het per 1 maart 2002 in werking getreden vuurwerkbesluìt geldt een -

veiligheidsafstand van 8 meter voor verkoop/opslagpunten voor vuurwerk. Deze 
| wordt gemeten vanaf de bewaarplaats en de bufferbewaarpiaats in voorwaartse 

richting, tot een kwetsbaar object en een geprojecteerd kwetsbaar object. Voor zover 
nodig worden de voor deze opslag geldende (veiIigheids)voorschriften opgelegd aan 
de exploitant. In het onderhavige plangebied bevinden zich geen opslag en/of ver-
kooppunten ten behoeve van vuurwerk. 

SAB‘EINDHOVEN 

.BODEMKWALITEIT 
In het plangebied zijn één grootschalige en enkele kleinschalige woningbouwmoge-
lijkheden opgenomen. De meeste zijn indirecte bouwmogelĳkheden, waarvan de 
stedenbouwkundige uitwerking nog niet heeft plaatsgevonden. Er kan pas gebouwd 
worden na een uitwerking of wĳziging van het bestemmingsplan. 

Voor potentiële bouwgrond waarop een uit te werken bestemming wordt gelegd, 
dient voorafgaand aan de uitwerking bodemonderzoek te worden verricht. Het be-
treft in dit geval de woningbouwlocatie Tuindorp. Door Lexmond milieuadviezen is 
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op deze locatie (rapportnr. 
01.22733/IRE). Uit het bodemonderzoek bliikt dat: 
0 De boven- en ondergrond plaatselijk licht verontreinigd is; 


. 
 Het grondwater licht tot sterk is verontreinigd met arseen. Arseen wordt in de 
gemeente Vlissingen (eigenliik in geheel Zeeland) regelmatig in het grondwater 
aangetroffen en wordt meestal toegeschreven aan natuurlijke oorzaken. 

In het rapport wordt geconcludeerd, dat de gronden van de locatie Tuindorp geschikt 
zijn voor woningbouw. Echter, als er grond wordt afgevoerd, dient de grond onder-
zocht te worden volgens de regels uit het Bouwstoffenbesluìt. 

Op de overige ontwikkelingslocaties, waarvoor een wijzigingsbevoegdheid geldt, is 
nog geen bodemonderzoek verricht. Dergelĳk onderzoek is één van de vereisten 
voor de eventuele uitvoering van de bouwplannen. Het bodemonderzoek zal plaats-
vinden, zodra de bouwplannen concretere vormen aannemen. Dit betekent, dat pas 
gebruikgemaakt kan worden van de wiizigingsbevoegdheid als bodemonderzoek 
heeft plaatsgevonden met een positieve uitkomst. 
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In het verIeden hebben in het plangebied diverse bodemonderzoeken pIaatsgevon-
den. Uitgezonderd één verdacht gebied zijn in Groot-Lammerenburg geen situaties 
van bodemverontreiniging bekend. Het verdachte gebied is gesitueerd rondom de 
Flamingoweg in de wijk Papegaaienburg, waar zich in het verIeden een vuiIstort 
bevond. Er wordt nog onderzocht in hoeverre sprake is van verontreiniging. Eén van 
de hiervoor genoemde ontwikkelingslocaties is gesitueerd aan de Flamingoweg. 

GELUIDHINDER 

Verkeerslawaai 
Vanwege de Wet geluidhinder zijn in principe alle wegen gezoneerd. Uitgezonderd 
van deze regel zijn wegen waarvoor een maximum toegestane snelheid van 30 
km/uur geldt en wegen waarvan vaststaat dat de 50 dB(A)-contour op minder dan 10 
meter uit de wegas Iigt. 

De meeste wegen in het plangebied liggen binnen een 30 km/uur zone, waardoor 
slechts een beperkt aantal wegen onder het regime van de Wet geluidhinder valt. 
Ook wegen die buiten het pIangebied Iiggen, maar waarvan de geIuidszone deels in 
het plangebied is gelegen, zĳn in dit kader relevant voor het bestemmingsplan. Een 
voorbeeld hiervan is de Nieuwe-Vlissingseweg ten oosten van het plangebied. Uitge-
zonderd de Sloeweg zijn in “Groot-Lammerenburg" geen knelpunten bekend ten 
aanzien van geluidhinder in de woonomgeving. In de toekomst zullen naarverwach-
ting aanpassingen van de verkeersstructuur in Vlissingen plaatsvinden, waardoor de 
verkeersstromen in de stad veranderen. Dit kan gevolgen hebben voor de akoesti-
sche situatie rondom wegen, zowel in positieve als in negatieve zin. Een bekende 
verandering die binnen de planperiode van het voorliggende bestemmingsplan 
plaatsvindt, is de aanleg van de 514. Hierna zal daarop nog nader worden ingegaan. 

Als in een bestemmingsplan nieuwe situaties worden gecreëerd, dient akoestisch 
onderzoek te worden verricht vanwege het wegverkeer. Het voorliggende bestem-
mingsplan heeft echter voornamelijk een consoliderend karakter en bevat een be— 
perkt aantal nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Een achttal situaties vraagt in het 
kadervan de Wet geluidhinder om bijzondere aandacht. 

Langs de Nieuwe Vlissingseweg, Vrijburgstraat en de Flamingoweg zijn invullocaties 
gesitueerd, waar enkele woningen kunnen worden gebouwd. Eén daarvan betreft 
een bestaand bouwkavel langs de Nieuwe Vlìssìngseweg dat nog niet isaingevuld, 
maar dat reeds in het bestemmingsplan “’T WisseI” was geregeld. Op deze locatie is 
geen sprake van een nieuwe situatie, zodat akoestisch onderzoek in dit geval ach-
terwege kan blijven. 

Voor de ontwikkelingslocaties aan de Vrijburgstraat en Flamingoweg hoeft geen 
akoestisch onderzoek te worden verricht, omdat op deze wegen een 30 km/uur-
regime geldt. Dit geIdt ook voor de uìtbreìdìngslocatìe Tuindorp-Noord, omdat het 
gehele toekomstige woongebied een 30 km/uur regime zal kennen. De wegen buiten 
het gebied zijn niet van invloed op de kwaliteit van het gewenste leefmilieu. 
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Locatie Nieuwe Vlissingseweg 
Voor de (nieuwe) woningbouwmogelijkheden die zijn gesitueerd tussen de percelen 
Nieuwe Vlissingseweg 167 en 175, is in mei 2002 door SAB Arnhem een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd. Hierin is onderzocht of op de voorgestelde woningbouw-
locatie voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder (Wgh), 
dan weI voldaan kan worden aan het verkrijgen van een hogere grenswaarde. De 
voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 50 dB(A). Dit wil zeggen, dat ge-
luidsbelasting op de gevel van deze woningen in principe niet meer dan 50 dB(A) 
mag bedragen. 

De potentiäle woningbouwlocatie ligt in feite langs twee wegen, namelijk de Verbin-
dingsweg tussen Middeurg en VIissingen enerzijds en de parallelweg, waarIangs 
de woningbouwlocatie direct ligt, anderzijds. Beiden voeren de naam Nieuwe Vlis-
singseweg. Voor het onderzoek is het onderscheid van belang. 

De op te richten woningen vallen binnen de onderzoekszone, conform artikel 74 van 
de Wgh, van beide wegen. De onderzoekszone van de Nieuwe VIissingseweg be— 
draagt 400 meter en van de Parallelweg bedraagt de onderzoekszone 200 meter. 
Overige wegen zijn vanwege de grote afstand en/of lage intensiteit niet van invloed 
op het akoestisch klimaat ter plaatse van de op te richten woningen 

In het akoestisch onderzoek zijn in eerste instantie de 50 dB(A)-contouren van beide 
wegen bepaald. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens Rekenmethode I uit het 
Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai als bedoeld in artikel 102, eerste en 
tweede Iid, van de Wgh. In tabel 1 staan de resultaten van de berekeningen weerge-
geven. 

weg afstand 50 dB(A)-contour 
in meters t.o.v. weg-as 

Nieuwe Vlissingseweg 126 

~ 
Parallelweg 

~ 5 ~ 

Tabel 1: 50 (1364) geluidscontouren 

Uit tabel 1 blijkt dat de 50 dB(A)-contourvan de Parallelweg op minder dan 10 meter 
uit de weg is gelegen. Op grond van de Wgh is deze weg niet gezoneerd. Daarente-
gen ligt de 50 dB(A)-contour van de Nieuwe Vlissingseweg, in een vrije veld situatie, 
op een groter afstand van de weg dan de woningbouwlocatie die op 25 meter uit de 
wegas Iigt. Met een kaveldiepte van 45 meter ligt de gehele locatie ruim binnen de 
50 dB(A)-contour. 

Om de gevelbelastingen van de potentiële 'nieuwe woningen te berekenen is, van-
wege een reflecterend dijklichaam en een afschermende wal ten gevolge van weg-
verkeer op de Nieuwe Vlissingseweg, gebruikgemaakt van een standaard rekenme-
thode II berekening uit genoemde Reken- en Meetvoorschrift. Daarbij is uitgegaan 
van een situering van de voorgevel in lijn met de reeds. bestaande bebouwing. Uit 
deze berekening geldt dat in deze situatie de gevelbelasting ten gevolge van weg-
verkeer op de Nieuwe Vlissingseweg ten hoogste 59 dB(A) bedraagt. Dit betekent, 
dat er hogere grenswaarden aangevraagd moeten worden voor de woningen. 
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Locatie Bassenburghweg 
Het bestemmingsplan voorziet niet in het projecteren van nieuwe geluidgevoelige 
bestemmingen langs de Bossenburghweg. Er ontstaan geen nieuwe situaties. Het 
bestemmingsplan beoogt een actualisering van de geldende situatie. Om deze reden 
kan akoestisch onderzoek achterwege iiven. De aanleg van de 514 heeft geen 
gevolgen voor de juridisch planologische regeling in dit pIangebied. 

Voliedigheidshaive wordt erop gewezen dat in verband met de aanleg van de 514 
aan de zijde van Bossenburg, geluidwerende voorzieningen zullen worden genomen 
in de vorm van een aarden wal, eventueel gecombineerd met een geluidscherm. De 
verkeersintensiteiten op de Bossenburghweg zullen toenemen en hiermee de ge-
luidbelasting op de woningen langs de Bossenburghweg. Met de vaststelling van het 
bestemmingsplan Rosenburg is hier reeds rekening gehouden. V00r de woningen 
aan de zijde van Bossenburg is dat niet het geval. Om de geluidsbelasting zoveel 
mogelijk te beperken zal een geluidwerende voorziening worden aangebracht aan de 
zĳde van Bossenburg. 

Situatie Nieuwe Zuidbeekseweg 
De aanleg van de 514 zelf is uit pIanoIogisch oogpunt geen nieuwe ontwikkeling, 
omdat het reeds in een bestemmingsplan is geregeld. Wel nieuw ten opzichte van 
dat bestemmingsplan is de nieuwe aansluiting van de Nieuwe Zuidbeekseweg op de 
514, die in het voorliggende bestemmingsplan is opgenomen. In het kader van de 
aanleg van een S-bocht, aan de ene kant aansluitend op de 514 en aan de andere 
kant op de Zuidbeekseweg, is door SAB Arnhem in mei 2002 een akoestisch onder-
zoek uitgevoerd. 

Van de Zuidbeekseweg is de ligging van de 50 dB(A) geluidscontour bepaald. Uit de 
ligging van de 50 dB(A)-geluidscontour valt af te leiden of de woningen voldoen aan 
de voorkeursgrenswaarde, zoals gesteld in de Wet geluidhinder. 

Volgens de Wgh moet in deze situatie de geluidsbelasting worden bepaald met 
berekeningen volgens rekenmethode II, omdat de weg niet recht is. Uitgaande van 
een maximale snelheid van 35 km/uurter plaatse van de S-bocht, een bijna haakse 
bocht, geen afschermende bebouwing en geen hoogteverschillen in het terrein kan 
toch volstaan worden met berekeningen volgens rekenmethode I (Reken- en Meet-
voorschrift Verkeerslawaai als bedoeld in artikel 102, eerste en tweede lid, van de 
Wet geluidhinder). De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in tabel 2. 

weg afstand 50 dB(A) minimale afstand van weg-as 
contour in meters tot woning in meters 
t.o.v. weg-as 

~ 
Zuidbeekseweg 

~ 
23 

~ 
29 

~ 

Tabel2: 50 dB64) contouren afstand van weg-as tot de dichtstbĳzĳnde woning 

Uit tabel 2 blĳkt dat de woningen buiten de 50 dB(A)-contour, in vrije-veld situatie, 
van de Zuidbeekseweg liggen. Hierdoor wordt de voorkeursgrenswaarde ex artikel 
82 van de Wet geluidhinder van 50 dB(A) niet overschreden. 
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2 Industrielawaai 
De vastgestelde geluidszone van het bedrijventerrein “De Schelde/Buitenhaven” dat 
ten oosten van de stad is gesitueerd, ligt voor een deel over het plangebied (zie 
themakaart 1). Binnen deze zone zijn de bouwmogelijkheden in principe uitgesloten. 

OO 

I 
Slechts na toestemming van de provincie (hogere grenswaarden) kunnen in dit deel 
van het plangebied nieuwe woningen worden gebouwd. Binnen deze zone worden, 
in het kader van dit bestemmingsplan, geen nieuwe woningbouwontwikkeiingen 
voorzien. Het is niet ondenkbaar dat de vastgestelde geluidscontouren over enkele 

GROOT-LAMMERENBURG 

jaren worden aangepast, vanwege nieuwe ontwikkelingen die pIaatsvinden op het 
bedrijventerrein. 

Ten noordoosten van het plangebied ligt het bedrijventerrein Vrijburg en ten zuiden 
van de wijk Westerzicht ligt het bedrijventerrein Baskensburg. Voor beide geldt dat 
er bedrijven gevestigd zijn van ten hoogste categorie 3 en dat voor deze terreinen 

BESTEMMINGSPLAN geen geluidszone is vastgesteld. De bedrijvigheid op deze terreinen levert geen 
milieuhinder op voor de omringende woongebieden. 

I 

NUTSZONES EN BESCHERMINGSZONES WATERSCHAP 
SAB'EINDHOVEN 

Planologisch relevante leidingen dienen in het bestemmingsplan te worden be-
stemd. Tevens behoren relevante zones te worden aangegeven, waarbij binnen mo-
gelijke beperkingen gelden. De juridische regeling voor planologisch relevante lei-
dingen is afgestemd op het provinciale beleid (Nota buisleidingen Zeeland 2000) en 
de in voorbereiding zijnde streekplanuitwerking Buisleidingen. Planologisch relevan-
te leidingen zijn leidingen waar de volgende producten worden vervoerd: 
. gas, olie‚ olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen; 
' aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18 inch; 
' defensiebrandstoffen; 
. warmte en afvalwater, ruwwater of halffabrikaat voor de drink- en ìndustrìewater-

voorziening met een diameter groter of gelijk aan 18 inch; 
Dit beleid heeft voornameliik betrekking op leidingen die in zogenaamde leidings-
troken zijn gesitueerd.Daarnaast dienen hoogspanningsleidingen en optisch vrije 
paden in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Tevens gelden erten behoe-
ve van een ongestoorde bedrijfsvoering en/of in verband met de externe veiligheid, 
beperkingen voor de bouw van gevoelige objecten en voor het uitvoeren van bij-
voorbeeld graaf- en spitwerkzaamheden die de leiding kunnen beschadigen. 

In het onderhavige plangebied liggen twee relevante zones, in verband met onder-
grondse leidingen, die de bouwmogelijkheden beperken (zie themakaart 1). Het 
betreft de volgende twee Ieidingen: 
. een hoofdgastransportleiding van de Gasunie, waarvoor een bebouwingsvrije 

zone geldt van 7 meter aan weerszijden van de leiding; 
' een gemeentelijke rioolpersleiding, waarvoor een bebouwingsvrije zone geldt van 

6 meter aan weerszijden van de leiding. 

Aan de oostzijde van het plangebied is het Kanaal door Walcheren gesitueerd. In het 
Waterschapskeur is, ter bescherming van de waterkerende functie van de dijken, een 
zonering vastgelegd, waardoor de bouwmogelijkheden langs het kanaal worden 
beperkt. Deze zonering reikt niet tot in het plangebied en levert dus geen beperkin-

‘ gen op. 



DUURZAAM BOUWEN 
De gemeente Vlissingen heeft welbewust het Zeeuws Convenant Duurzaam Bouwen 
ondertekend, dat nauw aansluit bij het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen. Tevens 
is in samenwerking met de gemeente Middelburg een Stadsgewestelĳk Beleidsplan \0 

duurzaam bouwen opgesteld. Het gemeentebestuur is namelijk van mening dat |
�

duurzaam bouwen onderdeel uit client te maken van de dagelijkse bouwpraktijk. 


Deze aspecten van duurzaam bouwen hebben zowel betrekking op het stedenbouw-


kundig als op het concrete bouwplan. 

GROOT-LAMMERENBURG 

Bij het verlenen van bouwvergunningen hanteert de gemeente simpele, eenduidige 
en niet onderhandeibare eisenpakketten, waaraan de diverse onderdeIen van duur-
zaam bouwen worden getoetst. 

BESTEMMINGSPLANUitgangspunten bij milieubewust bouwen en de keuze van bouwmaterialen is, dat de 
gebruikte grondstoffen ruim voorradig en opnieuw te gebruiken zijn. Bovendien 
moet een woning aanpasbaar zijn bij een veranderende woonvraag. Daarnaast moet 
het binnenmilieu licht en ademend zijn door voldoende ventilatie. Tuinen en open-
baar groen worden ingericht met gebiedseigen boom- en plantsoorten. 

SAB'EINDHOVEN 

Hiernaast worden in het convenant en in het beleidsplan enkele thema's genoemd 
met aanvullende maatregelen. Deze thema's zijn: energie, grijs water, geluid, licht 
en gezondheid. Bij elk van deze thema's hoort een aantal maatregelen en/of mate-
rialen die kunnen worden toegepast. Toepassen van tenminste één thema uit het 
convenant is voor de gemeente Vlissingen een eis die wordt meegegeven aan de 
architecten. 

I 
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Het voorliggende bestemmingsplan heeft voornamelijk een beheersmatig karakter 
voor het bestaand stedelijk gebied van de noordelijke woonwijken van Vlissingen. 
Om die reden volstaat de planbeschrijving met het beschrijven van de bestaande 
situatie en welke ontwikkelingen (eventueel) in het plangebied te ven/vachten zijn. 

LIGGING EN BEGRENZING 
BESTEMMINGSPLAN 

I 
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Het plangebied ligt aan de noordzijde van de stad en wordt begrensd door: 
' het landelijk gebied aan de noordzijde; 
. de Nieuwe Vlissingseweg aan de oostzijde; 
. de Sloeweg aan de zuidzijde; 
. de woonwijken Lammerenburg en Paauwenburg aan de westzijde. 
In figuur 1 is de ligging en de begrenzing van het plangebied in Vlissingen aangege-
ven. 

KARAKTERISTIEK 

Het plangebied bestaat voor het grootste deel uit de noordelijk gelegen woongebie-
den van Vlissingen. Daarnaast omvat het plangebied ook een deel van het daaraan 
grenzende buitengebied. 

Het plangebied wordt voornamelĳk gevormd door enkele (relatief) jonge woonwij-
ken, die sinds de jaren '70 zijn gerealiseerd. Een uitzondering hierop vormt de oude 
dorpskern West-Souburg, die zich qua bebouwing, functies en karakter duidelijk 
onderscheidt van deze uitbreidingswijken. Duidelijk herkenbaar zijn ook nog de 
uitlopers van dit dorp in het voormalige buitengebied, zoals de Nieuwe VIissingse-
weg en de Vrijburgstraat. Deze linten zijn inmiddels ingesloten door de stad. 

De wijken zijn allen zeer eenzijdig gericht op de woonfunctie. Gespreid door het 
gehele gebied liggen enkele andere functies, zoals winkelcentrum Papegaaienburg, 
scholen, kantoren en enkele (andere) maatschappelijke voorzieningen. Het aantal en 
de omvang is echter dusdanig klein, dat dit nauwelijks van invloed is op het karakter 
van het gebied. 

Qua bebouwing bestaat het gebied voornamelijk uit grondgebonden eengezinswo-
ningen. ln het ene gebied Iigt de nadruk meer op riiwoningen dan in andere, waar 
meer vriistaande of halfvrĳstaande woningen zijn gebouwd. Slechts sporadisch zijn 
gestapelde of meergezinswoningen gebouwd. 



4 STATISTISCHE GEGEVENS 
In de wijken van Groot-Lammerenburg woonden op 1 januari 2001 tezamen 9292 
mensen. Dit is 21% van totale Vlissingse bevolking (44.806 inwoners). De Ieeftijds-
opbouw in het gebied wordt in de onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt en verg- ‚.n ‚.; 

leken met de gehele gemeente Vlissingen. 

Groot-Lammerenburg Vlissingen 
{eefiijds- Aantal percentage aantal 
categorie inwoners inwoners 

0-19 2.697 29 % 10.226 
20-44 3-440 37 % 15.520 
45-64 2.510 27 % 11.901 
65+ 645 7 % 7.159 
totaal 9.292 100 % 44.806 

Tabel3: Inwone/Ta/ en bevo/kingsopbouw 

I 

percentage 
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23 % 

35 % 

26 % 

16 % 
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Uit tabel 3 kan worden afgeleid dat in Groot-Lammerenburg relatief meer jongere 
mensen wonen dan gemiddeld in Vlissingen het geval is. Dit strookt met het gegeven 
dat 32% van alle huishoudens in het plangebied behoren tot de categorie “gezin met 
kinderen", in tegenstelling tot de gemeentelijke samenstelling waar ‘slechts’ 21% 
van het aantal huishoudens tot de genoemde categorie behoort. Het aantal alleen-
staanden in Groot-Lammerenburg is echter veel lager dan het gemeentelijk totaal: 
27% van de huishoudens tegen 43,5%. 

In Groot—Lammerenburg is ongeveer 18 % van de woningvoorraad van de gemeente 
Vlissingen gesitueerd. De woningvoorraad in het plangebied bedroeg eind 2000 
3.628 woningen, waarvan 1.397 (38,5%) huur- en 2.231 (61,5%) koopwoningen. De 
huur/koop-verhouding verschilt van de gemeentelijke samenstelling van de voor-
raad, die bestaat uit 50,6% huur- en 49,4% koopwoningen. 

STEDENBOUWKUNDIG-RUIMTELIIKE STRUCTUUR 
Groot-Lammerenburg vormt voor een groot deel de noordelijke stadsrand van Vlis-
singen, die vrijwel volledig bestaat uit naoorlogse woonwijken. De verschillende 
woonwijken zijn ruimtelijk op zichzelf staande eenheden, die van eIkaar worden 
gescheiden door wijkontsluitingswegen en groen. De wijken zijn in verschillende 
perioden gebouwd en kennen daardoor een eigen, tijdsgebonden structuur en iden-
titeit. Middels de ontsluitingswegen zijn de wijken met elkaar verbonden. 
De wijk West-Souburg, gelegen in de noordoost hoek van het plangebied, heeft een 
aparte status, omdat het van oorsprong een zelfstandige kern was (zie ook paragraaf 
III.7). West-Souburg bestaat uit de oude dorpskern rondom het Marnixplein met 
daaraan verbonden de uitlopers met lintbebouwing. West—Souburg ademt nog 
steeds de sfeer van een dorp uit. 

De wijk Rosenburg, gelegen ten noorden van de Sloeweg en tussen de wijken 
Paauwenburg en Bossenburgh, heeft een aantal specifieke stedenbouwkundige 
richtlijnen om de ruimtelijke kwaliteit te handhaven. Het gaat hierbij in het bijzonder 
om de onderlinge samenhang tussen woningtypen en de individuele kwaliteit van de 

SAB'EINDHOVEN 



|_\ N 
I 

ontwerpen. Er is onderscheid gemaakt in deelgebieden met een eigen karakter. Het 
betreft de volgende deelgebieden: 
. Gebied A: 4 kavels aan de Suze Groeneweglaan in het verlengde van de kavels 

aan de Rosenburglaan. 
. Gebied B: noordelijk deel van de Anna Blamanlaan. 
. Gebied C: zuidelijk deel van de Anna Blamanlaan. 
- Gebied D: ten oosten van de Anna Blamanlaan. 
De richtlijnen voor de verschiIIende deelgebieden zijn als bijlage opgenomen. 
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Het plangebied wordt aan drie zijden begrensd door stadsontsiuitingswegen: 
o de Sloeweg richting de A58; 
. de Gerbrandystraat richting Koudekerke; 
. de Nieuwe VIissingseweg richting Middelburg. 
De functie van de Gerbrandystraat wordt 0p korte termijn overgenomen door de 
nieuw aan te leggen 514, richting Koudekerke in het verlengde van de Bosseburgh-
weg. Door middel van deze wegen is het gebied ingebed in het stedelijk weefsel van 
Vlissingen en de regionale context van Walcheren. 

SAB-EINDHOVEN BESCHRĲVING BESTAANDE SITUATIE EN BELEID 
Wonen 
Het voorliggende bestemmingsplan heeft in hoofdzaak een beheersmatig karakter 
voor het bestaand stedelijk gebied. Het plangebied omvat ook één nieuwe woning-
bouwlocatie met enige omvang, namelijk Tuindorp-Noord. Hierna wordt eerst het 
beleidskader geschetst, waarbinnen deze woningbouwuitbreiding plaatsvindt. 

Vanuit de Vierde nota ruimtelijke ordening extra is het stadsgewest Vlissingen-
Middelburg een Vinex-woningbouwtaakstellling opgelegd voor de bouw van mini-
maal 4.450 woningen in de periode 1995-2010. Voor de realisering van deze taakstel-
ling is het stadsgewest met de provincie Zeeland overeengekomen, dat eerst alle 
inbreidingsmogelijkheden worden benut, voordat uitbreidingsplannnen worden 
gerealiseerd. 

lnmiddels is de Vijfde nota over de ruimtelijke ordening aan de orde. Daarin wordt 
gesproken over stedennetwerken: sterk verstedelijkte zones, die bestaan uit een 
aantal goed met elkaar verbonden compacte grotere en kleinere steden, gescheiden 
door buitengebied. Deze zones bieden een concurrerend sociaal, economisch en 
cultureel vestigingsklimaat en een compleet scala van woon- en werkmilieus en 
voorzieningen. Doel is om de stedelijkheid te bevorderen in de netwerksamenleving 
en steden geschikt te houden of te maken voor de netwerkeconomie. Deze netwer-
ken vormen een belangrijk onderdeel van de Nationaal Ruimtelijke Hoofdstructuur 

_ 

(NRH). 

Het stedennetwerk van de provincie Zeeland wordt gevormd door de steden Goes, 
Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. Deze gemeenten ontwikkelen in overleg met 
de provincie een samenhangend geheel van afspraken over de lange termijnontwik-
keling van het stedelijk netwerk, inclusief de daaruit voortvloeiende taakverdeling. 
Deze steden vormen tegelijkertijd ook het bundelingsgebied van Zeeland. Doel hier-
van is, dat het aandeel van de groei van woningen, werkgelegenheid en de opper-



vlakte bedrijventerreinen dat in de bundelingsgebieden wordt ondergebracht, toe-
neemt. 

In 1999 is Ruimtelijk plan stedelijk gebied Walcheren 2010 vastgesteld door de ge-
‚.; U)meenteraden van het stadsgewest Vlissingen-Middelburg. Vervolgens is dit beleids-
|document door de provincie vastgesteld als streekplanuitwerking. Nieuwe ontwikke-

lingen in het stadsgewest dienen plaats te vinden binnen het beleidskader, zoals dat 
in het Ruimtelijk Plan is vastgelegd. De afstemming van de ontwikkeIingen in en 
rondom beide steden vormt een belangrijke doelstelling van het gezamenlijk gefor-

GROOT-LAMMERENBURG 

muleerde beleid. Ook ten aanzien van woningbouw vindt deze afstemming plaats, 
waarbij veel aandacht wordt besteed aan de samenhang tussen de bestaande wo-
ningvoorraad en wonìngbouwuìtbreìdìng. Geconstateerd is, dat de woningbouwop-
gave in het stadsgewest, naast een uitbreiding van het aantal woningen (Vinex-
taakstelling), ook bestaat uit het verbeteren van de samenstelling van de woning-

BESTEMMINGSPLANvoorraad. Dit vindt mede plaats door herstructurering van de bestaande voorraad. 
Tevens worden in het Ruimtelijk Plan diverse ‘unieke projecten’ ten aanzien van 
woningbouw genoemd. 

De gemeente VIissingen beschikt over een enigszins verouderde nota VoIkshuisves-
SAB'EINDHOVEN 

ting, die dateert van 1992. Er vindt een herijking van dit beleid plaats, waarbij het 
nieuwe beleid tevens op stadsgewestelijk niveau wordt uitgewerkt. Daarbij zullen 
twee aspecten centraal staan: 
. een verhoging van de woonkwaliteit, zowel van de woningen als de woonomge-

ving; 
. een uitbreiding van de woningvoorraad, met name wat betreft koopwoningen. 
De verhoging van de woonkwaliteit heeft prioriteit boven de uitbreiding van de wo-

' 

ningvoorraad. Ten behoeve van de herijking heeft een woningbehoefte-onderzoek 
plaatsgevonden, dat is toegespitst op de regio. De resultaten van dit onderzoek 
v0rmen samen met de “Nota mensen, wensen, wonen“ en het Provinciaal kwaliteits-
handvest de basis voor de benoeming van kwalitatieve aspecten, zoals unieke pro-
jecten en woonmilieus. 

Ter verbetering en uitbreiding van respectievelijk de woonkwaliteit en de woning-
voorraad, staat het stadsgewest Vlissingen/Middelburg voor een tweetal taakstel-
lingen: 
. bouwtaakstellìng; 
. herstructurering (verkoop, verbetering, sloop en vervangende nieuwbouw). 
Er bestaan op dit moment geen plannen ofvoornemens om binnen Groot— 
Lammerenburg te komen tot een herstructurering van de woningvoorraad. 

In het plangebied is één woningbouwuitbreiding met enige omvang gesitueerd, 
namelijk ten noorden van West-Souburg (zie themakaart 2). Deze stadsuitbreiding, 
genaamd Tuindorp-Noord, is opgenomen in het “RuimteIijk Plan stedelijk gebied 
Walcheren 2010”. De noodzaak voor deze ontwikkeling is aanwezig, omdat de ge-
meente op korte termĳn niet beschikt over voldoende bouwcapaciteit binnen het 
bestaand stedelijk gebied. 

De in potentie aanwezige, omvangrĳke inbreidings- of herstructureringslokaties 
kunnen namelijkvoorlopig niet tot ontwikkeling worden gebracht. Ten behoeve van . 

het instandhouden van een gezonde woningvoorraad is de realisering van een nieu-

I 
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we woningbouwlocatie noodzakelijk. De vraag naar nieuwe woningen is groot en de 
gemeente acht het noodzakelijk om altijd voldoende woningen voor de verschillende 
doelgroepen ter beschikking te hebben. 

De oppervlakte van Tuindorp-Noord bedraagt zo’n 12 hectare. Met de gewenste 
bebouwingsdichtheid van 20 tot 30 woningen per hectare leidt dat tot een bouwca-
paciteit van minimaal 240 en maximaal 360 woningen. Een hogere dichtheid is niet 
haaIbaar, omdat vanwege de ligging van de Iocatie aan de rand van de stad een 
geleidelijke overgang naar het landelijk gebied wordt voorgestaan. 

Voor dit nieuwe woongebied is bij de terinzagelegging van het voorliggende be-
stemmingsplan nog geen stedenbouwkundig plan opgesteld. Bij de ruimtelijke 
vormgeving en inrichting van het plan zal veel aandacht worden besteed aan de 
ligging van het plangebied ten opzichte van het landelijk gebied. Overeenkomstig 
het Ruimtelijk Plan zal rekening gehouden worden met de bereikbaarheid van het 
platteland per fiets. Daarnaast zal het fietspadennetwerk verbeterd worden door de 
aanleg van nieuwe fietspaden. Bovendien zal een beeldkwaliteitplan worden opge-
steld, mede om de overgang naar het landelijk gebied ruimtelijk goed vorm te kun-
nen geven. Bijzondere aandacht hierbij verdient de inpassing van de uitbreiding in 
de geIedingszone en de visueeI-Iandschappelijke aspecten. De Iocatie mag niet 
eerder worden ontwikkeld dan dat het beeIdkwaIiteitspIan gereed is. 

De ontwikkeling van deze wijk zal plaatsvinden binnen het beleidskader van het 
“Regionaal Handvest Vinekaliteit”. Vooruitlopend op de planontwikkeling zijn 
door de gemeente inmiddels de volgende randvoorwaarden opgesteld voor het ste-
denbouwkundig ontwerp: 
. bebouwingspercentage minimaal 60 %; 
. overwegend grondgebonden woningen; 
. nokhoogte maximaal 12 meter; 
' goede aanhechting op het bestaande woongebied; 
. ontsluiting van wijk vindt plaats via de Weijevlietweg, de Westerbaan, de Dwars— 

straat en de Ceresstraat. Er wordt op de Vrijburgstraat uitdrukkelijk geen auto-
ontsIuiting gesitueerd; 

. vanuit de wijk worden langzaam verkeersroutes op het landelijk gebied gericht; 

. parkeernorm: 1,5 parkeerplaats per woning. 

Naast deze uitbreiding zijn in Groot-Lammerenburg ook enkele inbreidingslocaties 
gesitueerd (zie themakaart 2), waarvan er twee voortkomen uit de gemeentelijke 
nota “Bouwen waar het kan”. Eén daarvan is reeds gerealiseerd, namelijk een strook 
grond langs de Van Oorschotlaan, waar twee vrĳstaande en acht 2/1-kap woningen 
zijn gebouwd. De tweede locatie ligt langs de Flamingoweg, waar op middellange 
termijn maximaal1o woningen gebouwd kunnen worden. Er bestaan daarvoor nu 
nog geen concrete bouwplannen. 

Ook in de structuurvisie op de bouwmogelijkheden in het landelijk gebied worden 
enkele bouwlocaties genoemd die in het plangebied van Groot-Lammerenburg zijn 
gesitueerd. Op enkele percelen langs de Vrijburgstraat en de Nieuwe Vlissingseweg 
kunnen tezamen nog circa 8 (vrijstaande) woningen worden gebouwd. 
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2 Verkeer en vervoer 
wegenstructuur autoverkeer 
Passend binnen de uitgangspunten van hetVerdi-convenant en de PIanwet Verkeer 
en Vervoervan 1998 heeft de gemeente VIissingen reeds in 1996 een nota hoofd-

HU'lstructuur wegen Opgesteld, conform de op dat moment aan de orde zĳnde ontwikke-
lingen. Op rijks- en provinciaal niveau wordt, mede gelet 0p achterhaalde beleidsuit- I 
gangspunten op het gebied van verkeer en vervoer (zoals mobiliteitsontwikkeling), 
gekoerst op een nieuw programma. Tot nieuwe planvorming is het nog niet geko— 
men. Binnen de uitgangspunten van de Planwet zal de gemeente Vlissingen zich 

GROOT-LAMMERENBURG 

conformeren aan actuele beleidsontwikkelingen. Vooralsnog is er voor de gemeente 


Vlissingen geen aanleiding aanwezig de huidige hoofdverkeerstructuur in het plan-


gebied aan te passen (zie themakaart 3). 


In de notitie hoofdstructuur wegen heeft de gemeente de categorisering van de 
BESTEMMINGSPLAN wegen in de bebouwde kom vastgelegd. Daarbij is zowel de bestaande als de ge-


wenste situatie in beeld gebracht. Het realiseren van de gewenste situatie moet 


enerzijds leiden tot een grotere verkeersveiligheid en anderzijds een bijdrage leve-
 I 
ren aan de leefbaarheid in de woonomgeving. 

SAB'EINDHOVENOm de gewenste situatie te bereiken, moeten de bestaande wegen soms worden 


aangepast door het treffen van verkeersmaatregelen, zoals profieiaanpassingen of 


de aanleg van drempels. Tevens zal een nieuwe weg tussen VIissingen en Koudeker-


ke worden aangelegd, de S14, waardoor de Gerbrandystraat wordt ontlast. Met het 


overnemen van de 514 uit het bestemmingsplan Secundaire weg 14, wordt een be-


staand plan overgenomen. De nut en noodzaak van deze weg en de gevolgen hiervan 


zijn reeds in dat plan uitgebreid aangegeven. Dit geldt tevens voor de effecten voor 


het onderliggende wegennet. Deze zijn nauwgezet inzichtelijk gemaakt. 


De meeste straten in het plangebied zijn woonstraten, waarvoor een 30 km/uur 
regime geldt. Enkele andere wegen behoren tot een ‘hogere’categorie, die samen de 


hoofdwegenstructuur in het gebied vormen: 


. stroomwegen (70 km/uur): Sloeweg, Nieuwe Vlissingseweg en de nog aan te 


leggen S14; 


' 
 gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom (50 km/uur): Weyevlìetweg, 
Bosseburghweg, Gerbrandystraat en Nieuwe Zuidbeekseweg. 

ontsluiting Tuindorp-Naard 


De hoofdontsluìtìng van Tuindorp-Noord zal gericht zijn op de Weyeietweg. Gelet 


op inrichting en Iigging van Tuindorp-Noord, bieden de Westerbaan, de Dwarsstraat 


en Ceresstraat mogelijkheden om een wĳkverbíndende functie te hebben om verwe-


ving met het bestaand stedelijk gebied te realiseren. De verlenging van deze drie 


straten zal worden gerealiseerd als woonstraat, vergelijkbaar met de bestaande 


straten. De wijk Tuindorp-Noord wordt ingericht als 30 km-gebied. 


De bouw van Tuindorp-Noord heeft tot gevolg dat de verkeersbelastìng van de vier 


genoemde wegen zal toenemen, maar niet op elke weg is de toename even groot. De 


te verwachten verkeersstromen zijn voor de wegen onderzocht (zie ook bijlagen). 


Gezien de uiteindelijk omvang van de wijk, zo’n 300 woningen, is de te verwachten 


verkeersproductie ingeschat op 800 m0t0rv0ertuigen per etmaal. Daarbij is uitge-
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gaan van 2,5 autoverplaatsingen per woning per etmaal (ASVV 1996; CROW) en 5 % 
extra door bezoekersverkeer. 

De interne verkeersstructuur van de wijk zal dusdanig worden vormgegeven, dat de 
ontsluiting volgens de navolgende verhoudingen plaatsvindt: 
. =via Weyevlietweg: minimaal 50 % 400 mvt./etm. 


0 =
via Westerbaan: maximaal 20 % 160 mvt./etm. 


. =
via Dwarsstraat: maximaal 15 % 120 mvt./etm. 

. via Ceresstraat: maximaal15 % 120 mvt./etm. 
Het verkeer via de Westerbaan, Dwarsstraat en Ceresstraat zal uiteindelijk ook op de 
Weyevlietweg terecht komen. In tabel 4 worden de verkeersintensiteiten gerelateerd 
aan de huidige situatie op de verschiIIende wegen. 

Straat Functie etm. int. etm. int. etm. int. etm. int. 

2012 extra totaal toelaatbaar 

Weyevlietweg Gebiedsontsluitingsweg 4.600 790 5.390 10.000 

Westerbaan Erftoegangsweg 500 160 660 3.000 

Dwarsstraat ErftoegangSWeg 200 120 320 3.000 

Ceresstraat Erftoegangsweg 100 120 220 3.000 

Tabel4. Verwachte verkeersíntensíteíten random Tuindorp-Noord 

Uit tabel 4 blijkt duidelijk dat de toelaatbare belastingen op de straten in het voor-
gestelde netwerk niet worden overschreden. In feite neemt de intensiteit op de 
Weyevlìetweg slechts marginaal toe en blijven de Westerbaan, Dwarsstraat en 
Ceresstraat zeer rustige woonstraten, waarop de verkeersveiiigheid niet in het ge-
ding is. Er is geen behoefte aan een extra gebiedsontsluitingsweg. Wel zullen aan de 
Weyevlietweg fysieke aanpassingen dienen plaats te vinden en zal de kruising Wey-
evlietweg - Zuidbeekseweg heringericht worden. Ook dient er aandacht besteed te 
worden aan de schoolroutes (onder andere Weyeietweg/KIeiweg/Noordbeekse-
weg). 

parkeren 
Ten behoeve van het parkeren wordt voor nieuwe wijken uitgegaan van een parkeer-
norm van 1,5 parkeerplaats per woning. Voor deze norm worden zowel openbare als 
niet—openbare parkeerplaatsen samengeteld en tellen garages mee. Bij vrijstaande 
woningen en halfvrijstaande woningen is ruimte voor één parkeerplaats op eigen erf. 
Voor bezoekers is parkeerruimte langs de woonstraten. 

Door een sterke mobiliteitsontwìkkelìng hebben de bestaande wijken in Groot-
Lammerenburg soms te kampen met parkeerproblemen. Dìt zal niet leiden tot het 
invoeren van betaald parkeren. 

fietsslrucfuur 
De fietsstructuur valt samen met de kenmerkende ruimtelijke opbouw van het plan-
gebied. De aparte vrijliggende fietspaden zijn met name gesitueerd in de zones tus-
sen de woonwijken. Het betreft vrijwel alleen noord-zuid georié‘nteerde fietspaden 
die door middel van tunnels onder de Sloeweg door worden geIeid richting het mid-
den- en centrumgebied van VIissingen. Door het gebied heen loopt één oost-west 
verbinding: een route door West-Souburg, via de Nieuwe Zuidbeekseweg en de 
Zuidbeekseweg richting Paauwenburg en de stranden. Bĳ de herinrichting van het 
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kruispunt Weyevlietweg/Zuidbeekseweg bestaat de intentie om de fietsroute aan de 
noordzijde van de Zuidbeekseweg door te trekken tot de Nieuwe VIissingseweg. 

De woonwijken bestaan allen uit woonstraten die voor fietsers goed toegankelijk en 
bruikbaar zijn (zie themakaart 3.). De structLiur wordt ondersteund door enkele (kor-
te) verbindende fietspaden tussen straten en gecombineerde fiets- en wandelpaden 
in de groenstructuur. 

openbaar vervoer 
Het noordoostelijk deel van het plangebied, met name West-Souburg, is redelĳk 
goed bereikbaar per openbaar vervoer. Dit woongebied ligt namelijk op korte af-
stand van het NS-station in Oost-Souburg. Middels een tunnel onder de Nieuwe-
VIissingseweg en een draaibrug over het Kanaal door Walcheren is het station voor 
fietsers en voetgangers vanuit West-Souburg bereikbaar. 

Door het plangebied loopt één buslijn, waarvan de bushaltes op loopafstand van alle 
woningen liggen. De buslijn loopt vanaf station Vlissingen, langs de binnenstad, 
door Groot-Lammerenburg naar Middelburg en vice versa. De bus halteert onder-
meer 00k op de Nieuwe VIissingseweg nabĳ het NS-station Oost-Souburg, dat daar-
door ook redelijk goed bereikbaar is. 

—Voorzieningen 
Binnen de grenzen van het gebied Groot-Lammerenburg is het aantal voorzieningen 
beperkt, omdat het voornamelĳk een woongebied is. In het gebied is één klein win-
kelcentrum (Papegaaienburg) gesitueerd, waarin diverse Winkels en horecavestigin-
gen zijn gevestigd. Tevens zijn bij het winkelcentrum enkele maatschappelijke voor-
zieningen (kerk, wijkcentrum, basisschool) geconcentreerd, alsmede een kantoren-
centrum. 

Reeds lange tijd bestaan er plannen om te komen tot een herontwikkeling van het 
wijkcentrum, waarbij tevens het vloeroppervlak voor detailhandel wordt uitgebreid. 
De herontwikkeling is gewenst vanwege de verouderde situatie ter plaatse. De plan-
nen 0m het winkelcentrum Papegaaienburg aan te passen en uit te breiden, worden 
in dit bestemmingspian niet verder uitgewerkt. Voor de herontwikkeling van het 
winkeIcentrum wordt een apart plan ontwikkeld. 

In de nieuwe Woonwijken worden geen nieuWe wìnkelvoorzieningen gerealiseerd, 
waardoor Papegaaienburg voor de inwoners het dichtsbij zijnde winkelcentrum zal 
zijn. 

Buiten het winkelcentrum is slechts in de oude dorpskern van West-Souburg nog 
een detailhandelsvestiging (bakker) aanwezig. Voor het overige zijn er gespreid door 
het gebied diverse maatschappelijke voorzieningen gesitueerd, zoals enkele basis 
en middelbare scholen, kerken en dienstverlening in de gezondheidszorg. 

Groen 
In een woongebied heeft groen een belangrijke functie voor de woonkwaliteit. Door 
de gemeenteraad is op 1 juli 1999 het groenstructuurplan vastgesteld, waarin een 
analyse van de bestaande situatie en de lange termijn visie op het groen van VIissin-
gen zijn vastgelegd. 
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De verschiIIende wijken in het plangebied zijn onafhankelijk van elkaar tot ontwikke-
Iing gebracht als ruimtelijke eenheden, die omrand zijn met beplanting. Hierdoor zijn 
de wijken ruimtelijk van elkaar gescheiden door groengebieden en infrastructuur. De 
beleving van de wĳken is van buitenaf gering, omdat de wijken als het ware met de 
ruggen naar elkaar toe liggen. Gestreefd wordt het omringende groen transparanter 
te maken en op enkele plaatsen open te breken. 

Door het plangebied loopt de Meliskerkse Watergang, die in potentie onderdeel kan 
uitmaken van de stedelijke groenstructuur. Middels deze waterloop bestaat contact 
tussen het stedelijke en het landelijk gebied. Op dit moment heeft de Meliskerkse 
Watergang echter te weinig ruimtelijke en natuurlijke betekenis, vanwege de beplan-
ting en de overheersend steile oevers. De oevers in de wijk Rosenburg v0rmen een 
goed voorbeeld voor de gewenst situatie. 

De Sloeweg, die aan de zuidzijde het plangebied begrenst, maakt ook onderdeel uit 
van de stedeIijke groenstructuur. Deze weg heeft een divers karakter, maar de kwali-
teit is niet optimaal. Door de dichte onderbeplanting wordt de stad vanaf de weg 
nauwelijks ervaren, waardoor de orìëntatie onduidelijk is. De brede bermen en de 
verspreide boselementen vormen een biotoop voor insecten, vogels en kleine zoog-
dieren. De Sloeweg vormt een corridortussen het Nollebos/Westduìn en het Kanaal 
door Walcheren. 

Een opvaIIend groengebied in Groot-Lammerenburg is Weyevliet. Tot op heden is dit 
gebied in feite nog een weiIand. In de maatschappelijke discussie die is gevoerd 
rondom de nota “Bouwen waar het kan”, is Weyevliet voorgesteld als nieuwbouwlo-
catie. Naar aanleiding van deze discussie is besloten om Weyevliet vooralsnog niet 
te bebouwen. 

In de wijken is het groen verspreid aanwezig in de vorm van grotere en kleine be-
plantings- en grasstroken, bomenrijen en solitaire bomen. Met name de meerwaarde 
van het veelvuldig aanwezige snippergroen is hierdoor beperkt. Deze situatie kan 
worden verbeterd door: 
. het verbeteren van de interne groenstructuur ten behoeve van de oriëntatie bin-

nen de wijken; 
o het vereenvoudigen (diversiteit verkleinen) en opruimen van snippergroen. 
In de afgelopen jaren zijn reeds vele kleine groenstroken geprivatiseerd. 

Bedrijvigheid 
Verspreid in het plangebied zijn enkele kleine bedrijven gesitueerd: een aannemers-
bedrijf, een garagebedrijf, benzinestations, een autorijschool en een opslagbedrijf. 
Deze bedrijven zijn vrijwel allemaal gevestigd in de oude kern West-Souburg en de 
oude linten naaeissingen, zoals de Vlissingseweg en de Gerbrandystraat. Langs de 
Sloeweg zijn twee benzinestations tegenover elkaar gesitueerd. 

In enkele woningen zĳn, op basis van de vigerende bestemmingspiannen, via een 
vrijstelling ‘aan huis gebonden beroepen’ toegestaan. Deze vrijstellingen blijven 
gehandhaafd. 
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6 	 Agrarisch gebied 
Het plangebied omvat delen van het IandeIijk gebied, dat de stad omringt. Daarin 
zijn enkele agrarische bedrijven gesitueerd. 

‚.:Het gebied ten zuiden van de Vrijburgstraat is bijna geheel bestemd voor de toe-	 \O 

komstige stadsuitbreiding Tuindorp-Noord (zie paragraaf IV.6.1). Op de ter pIaatse I 
gesitueerde agrarische bedrijfsperceIen zullen de agrarische activiteiten moeten 
worden beëindigd. 

GROOT-LAMMERENBURG 

geledingszone 


Het agrarisch gebied ten noorden van de Zuidbeekseweg maakt onderdeel uit van de 


zogenaamde geledingszone tussen Vlissingen en Middelburg, zoals vastgelegd in 


het “Ruimtelijk plan stedelijk gebied Walcheren 2010”. In dit gebied wordt beoogd 


om de niet-verstedeiijkte bufferzone tussen Vlissingen en Walcheren te handhaven. 

BESTEMMINGSPLANHoewel deze zone vrij smal is, op een enkele plek zelfs maar zo’n 650 meter breed, 


wordt het gebied toch ervaren als een niet-verstedelijkt gebied. Dit komt voort uit 


het kleinschalige karakter van de verkaveling en de aanwezige beplantingen. De 
 |
aanwezigheid van deze scheidende, open groene zone geeft een bepaalde geleding 
aan het stedelijk gebied, waardoor de twee steden als afzonderlijke eenheden kun-

SAB'EINDHOVEN nen worden gezien. In het ‘ruimtelijk plan’ zijn concrete 0ntwikkelingsmogelijkheden 


benoemd voor het gebied om te komen tot het gewenste beeld. Wellicht dat op ter-


mĳn recreatieve functies in het deeIgebied ten noorden van de Zuidbeekseweg wor-


den gesitueerd. 


Zolang zich geen bijzondere ontwikkelingen voordoen in relatie tot de geledingszo-


ne, blijft de agrarische functie van het betreffende gebied gehandhaafd. Het agra— 


risch gebied maakt ook deel uit van de stedelijke randzone. In deze zone staat de 


agrarische functie onder druk van de stedeIijke functies. Hierdoor is er vaak sprake 


van agrarische bedrĳfsbeëìndìgîng en verdringing van de agrarische functie. Zowel in 


het ‘ruimtelijk plan' als in het recente bestemmingsplan “Buitengebied” van de 


gemeente VIissingen is beleid voor de randzones geformuleerd. Bij een functiever-


andering in de randzone geldt, dat een bijdrage moet worden geleverd aan de ver-


sterking van de gebruiks- en belevingswaarde van het overgangsgebied van stad 


naar buitengebied. Het voorliggende bestemmingsplan biedt onder voon/vaarden 


mogelijkheden voor enkele niet-agararìsche activiteiten in het gebied. Vanwege 


milieuhygie'nische belangen zijn de agrarische mogelijkheden gelimiteerd en is de 


nieuwvestiging van en omschakeling naar intensieve veehouderij uitgesloten. 


kleinschalig kamperen 


In het Ruimtelijk plan stedelijk gebied Walcheren 2010 is met betrekking tot de ont-


wikkelingspotenties voor recreatie en toerisme ondermeer gesteld, dat de mogelijk-


heden voor kleinschalig kamperen in het buitengebied in beginsel positief benaderd 


worden. Dit beleidsuìtgangspunt is in de Beleidsvisie kleinschalig kamperen Stads-


gewest Vlissingen-Middelburg verder uitgewerkt. In deze beleidsvisie is aangegeven 


waar binnen het stadsgewest kleinschalig kamperen ruimtelijk-planologisch verant-


woord is en waar niet. Tevens zijn in de Beleidsvisie kleinschalig kamperen stadsge-


west Vlissingen-Middelburg een aantal randvoonivaarden met betrekking tot de 


situering, de landschappelijke inpassing, de inrichting en het gebruik van kleinscha-


lig kamperen geformuleerd, waaronder kleinschalig kamperen is toegestaan. Het 


buitengebied dat binnen het onderhavige plangebied valt, ligt vrijwel geheel buiten 
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het gebied dat in principe geschikt is voor kleinschalig kamperen. Alleen het agra-


risch gebied gelegen op de hoek van de Jacoba van Beierenweg en de Papegaaien-


burgweg komt voor de mogelijkheid tot kleinschalig kamperen in aanmerking. 


Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw beleidskader voor het kleinschalig 
kamperen, dat wordt opgesteld voor geheel Walcheren. De resultaten daarvan zijn 
bij de vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan nog niet bekend. 

Nieuwe Economische Dragers (NED) 
In de streekplanherziening Nieuwe Economische Dragers worden de voorwaarden 
beschreven waaronder nieuwe bedrijfsmatige activiteiten kunnen worden gestart in 
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. In de 3e herziening van het bestem-
mingsplan buitengebied wordt echter geconcludeerd, dat dit beleid niet strookt met 
de visie op de geledingszone. Voor het voorliggende bestemmingsplan is het NED-
beleid niet van toepassing. 

NATUURWAARDEN 
Recent hebben het ministerie van LNV en de Provincie aangegeven, dat bij nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen uitdrukkelijk aandacht besteed moet worden aan de na-
tuurwaarden in het betreffende gebied. In verband met de FIora- en Faunawet, als-
mede de Vogel- en Habitatrichtlijn dienen de eventueel aanwezige, waardevolle flora 
en fauna in beeld te worden gebracht. Door het bureau NieuwIand Advies is daar, 
voor het nieuwe woningbouwgebied van Tuindorp-Noord, onderzoek naar gedaan. In 
de onderzoeksrapportage (oktober 2002) wordt geconcludeerd, dat het pIangebied 
zowel in floristisch als in faunistisch opzicht niet bijzonderwaardevol is. Bovendien 
kunnen bij de ontwikkeling van Tuindorp-Noord, door middel van relatief eenvoudige 
maatregelen, de beschermde soorten in het pIangebied worden behouden. Bij de 
uitwerking van dit deel van het bestemmingsplan en de inrichting van het plange-
bied zal met deze conclusies rekening worden gehouden. 

CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 
Historie 
Een groot deel van het plangebied is lange tijd in agrarisch gebruik geweest. Slechts 
de oude kern West-Souburg kent een lange geschiedenis van occupatie. Wellicht dat 
West-Souburg zelfs ouder is dan de stad VIissingen. Uit historisch materiaal blijkt in 
ieder geval dat West-Souburg aanvankelijk(11e/12e eeuw) behoorde tot de vijf be-
langrijkste kernen van Walcheren. Vlissingen behoorde hier niet toe. Het grondge-
bied van de voormaiige ambachtsheerlijkheid strekte zich uit over een groot gebied. 
Het gebied ten zuiden van de straat GroeneWoud in het historische centrum van 
VIissingen en ten oosten van de lijn Van Dishoeckstraat/Weyevlietweg behoorde 
zeIfs ooit tot het grondgebied van West-Souburg. 

Met de opkomst van de kern VIissingen werd de neergang van zowel de status als 
van de omvang van de gemeente West-Souburg ingezet. Ten behoeve van de stads-
uitbreidingen, en met name voor de aanleg van de havens, werden in verschillende 
perioden grote delen van het West-Soubürgs grondgebied geannexeerd. Na de sa-
menvoeging van West-Souburg met de gemeente Vlissingen en de stadsuitbreidin-
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gen in noordelijke richting wordt de oude dorpskern tegenwoordig beschouwd als 
een wijk van de stad Vlissingen. 

Beschermde monumenten 
In Groot-Lammerenburg komen een tweetal als zodanig aangewezen en beschermde 
Rijksmonumenten voor (zie themakaart 4.). Het betreft de gebouwen op de percelen 
Parklaan 1 en Marnixplein 35 in West-Souburg. Voor de aanwijzing en beschrijving 
wordt verwezen naar de inschrĳving ervan in het monumentenregister. 

Rijksmonumenten zijn gebouwen die door de Minister op grond van de Monumen-
tenwet worden aangewezen en waarop de monumentenwet van toepassing is. Daar-
naast kan de gemeente op grond van de gemeentelijke monumentenverordening 
gemeentelijke monumenten aanwijzen. ln Vlissingen is dat niet gebeurd en derhalve 
kent de stad geen gemeentelijke monumenten. 

De twee monumenten zijn via de Monumentenwet voldoende beschermd en behoe-
ven geen extra bescherming middels het voorliggende bestemmingsplan. De betref-
fende gebouwen zijn ter informatie op de plankaart wel aangeduid, maar dit heeft 
slechts een signaleringsfunctie voor bijvoorbeeld de toetsing van bouwaanvragen. 

Beeldbepalende panden 
In een biiIage bij dit plan zijn de beeldbepalende panden opgenomen. Het betreft 
hier de panden uit het Monumenten Inventarisatie Programma (M.I.P). Ze zijn ook 
aangeduid op themakaart 4 en op de plankaart. 

Cultuurhistorische elementen 
In het pIangebied bevindt zich één terrein waar een cuItuurhistorische waarde aan 
wordt toegekend. Het betreft een bunkerveld ten noorden van de Vrijburgstraat, die 
onderdeel uitmaakt van de Atlantikwall (zie themakaart 4.). 

Op het terrein is een oude Duitse luchtdoelbatterij gesitueerd, die is gebouwd in 
1942. Het is de enige van de vier batterijen die rondom Vlissingen waren gebouwd, 
die nog bestaat. De andere drie zijn in de jaren ’50 en ’60 gesloopt bij de verzwaring 
van de zeedijken. Deze vier batterijen controleerden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
het luchtruim boven de stad en de Westerschelde. De restanten van de Vrijburg-
batterij zijn de laatste tastbare vestingbouwkundìge herinneringen aan de voor de 
ontwikkeling van Waicheren zo bepalende Iuchtoorlog, die heeft geleid tot het bom-
barderen van de dĳken en de inundatie van het eiland. Dit heeft grote gevolgen 
gehad voor de ontwikkeling van het landschap van Walcheren, zoals dat heden ten 
dagen bestaat. 

Na de oorlog zijn de gronden rondom de ‘Vrijburg-batterij’ omgevormd tot bosge-
bied. In de jaren ’80 zijn op het terrein grote hoeveelheden munitie ontdekt, waarna 
het complex met een Iaag aarde is bedekt. 

Archeologie 
West-Souburg 
De oude kern West-Souburg is op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) aan-
gewezen als een “terrein van hoge archeologische waarde” (zie themakaart 4.). Het 
is onbekend in welke periode dit dorp is ontstaan, maar voor het eerst wordt over 
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West-Souburg gesproken in de 12e eeuw. Op de plaats rondom het gedenkteken voor 
Philips van Marnix, waar ondermeer een oude begraafplaats is gesitueerd, heeft een 
Middeleeuwse kerk gestaan die kort na 1832 gesloopt is. Restanten daarvan zitten 
wellicht nog in de grond. Vroeger werd in en rond de kerk begraven, zodat het ook 
zeer goed denkbaar is, dat ter plaatse botmaterìaal aangetroffen kan worden. Gezien 
de ligging van het Marnixplein ten opzichte van de Middeleeuwse kerk is het waar-
schijnlijk dat dit plein al heel vroeg bewoond was. Om die reden worden de archeo-
logische waarden In West-Souburg in dit bestemmingsplan, middels een aanlegver-
gunningenstelsel zo goed mogelijk beschermd. 

-Kasteel van Souburg SlotA/a’egana'e 
Ten zuiden van West-Souburg, in de noordrand van de wijk Westerzicht, was in het 
verleden het kasteel van Souburg, ofwel Slot Aldegonde, gelegen (zie themakaart 4). 
De eerste vermeIding van het kasteel dateert uit 1448. Dat het kasteel een voorname 
status heeft gehad, blijkt uit de bezoekers en de ligging van het kasteel. Karel de 
Stoute verbleef er in 1554 en Karel V in 1515 en 1556. Het kasteel was bovendien 
gelegen aan de oudste bestrate weg van Zeeland, die al in 1466 van het kasteel naar 
Middelburg liep. In de loop van de tijd is het kasteel in diverse handen geweest en 
enkele malen verbouwd, totdat het in 1573 door brand werd verwoest. Marnix van 
Aldegonde liet het oostelijk deel van het kasteel herstellen en noemde het gebouw 
Aldegonde. Na 1773 was slot Aldegonde onbewoond en in het najaar van 1783 is het 
kasteel gesloopt. 

Bij de aanleg van de wijk Westerzicht zijn in 1971 de funderingen van het kasteel 
ontdekt. Nadat het archeologisch onderzoek ter plaatse was afgrond, zijn de funde-

'ringen in 1972 gesloopt en is de wiik gerealiseerd volgens plan. 

Overige gebieden 
Buiten West-Souburg bevinden zich in Groot-Lammerenburg geen specifieke locaties 
met bekende, vastgelegde archeologische waarden die concreet beschermd moeten 
worden. Aan het gehele plangebied is wel een middelhoge tot hoge verwachtings-
waarde toegekend op de lndicatieve Kaart Archeologische Waarden (I KAW). Deze 
hoge verwachting voor nieuwe archeologische vondsten in het gebied is gebaseerd 
op diverse archeologische vondsten die in het verleden in het gebied zijn gedaan. 
Bovendien kent het gebied een rijke occupatiegeschiedenis vanwege de aanwezig-
heid van een kreekrug in het gebied, waarop diverse landgoederen gesitueerd zijn 
geweest. Voorbeelden van ‘hoven’ die in 1750 reeds bestonden, maar daarna verlo-
ren zijn gegaan, zijn Lammerenburg, Papegaaienburg, Vrijburg en Westerzicht. 

In gebieden met een middelhoge of hoge verwachtingswaarde client bij nieuwe ont-
wikkelingen van enige omvang archeologisch onderzoek te worden verricht, als 
grondwerkzaamheden worden verricht dieper dan 60 cm. onder het maaiveld. Het 
voorliggende bestemmingsplan heeft echtervoornamelijk een consoliderend karak-
ter en betreft bestaand stedelijk gebied, waarvan de grond in de meeste gevallen 
één of meerdere malen (dieper dan 60 cm.) geroerd is. 

In het pIangebied zijn twee grootschalige ruimtelijke ingrepen gepland, waarvoor 
archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Het betreft de aanleg van de 
S14 en de geplande stadsuitbreiding “Tuindorp-Noord”. 
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Het gehele tracé van de 514 zal voorafgaand aan de aanleg worden onderzocht, 
inclusief de aftakking naar de Nieuwe Zuidbeekseweg. 

De geplande stadsuitbreiding “Tuindorp-Noord”, gelegen ten noorden van West— 
Souburg, is in het voorliggende bestemmingsplan als een uit te werken bestemming 
opgenomen. Aan de uìtwerkingsbevoegdheìd van de gemeente is in de voorschriften 
de eis van archeologisch onderzoek gekoppeld aan het op te stellen uitwerkings-
plan. lnmiddels is door SOB Research een start gemaakt met dit onderzoek in de 
vorm van een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI). Inmiddels zijn de 
voorlopige onderzoeksresultaten van dit onderzoek bekend, hoewel het AAI op dat 
moment echter nog niet volledig was afgerond. Op een deel van het terrein was ten 
tijde van het onderzoek nog gewas aanwezig. Zodra de gronden van dat deel van het 
gebied opnieuw geploegd zijn, wordt de AAI afgerond. 

Uit de voorlopige onderzoeksresultaten (zie bijlage x) blijkt, dat binnen de grenzen 
van het geplande stadsuitbreiding op diverse plekken aanwijzingen zijn aangetrof— 
fen, die wijzen op aanwezige archeologische waarden. Op twee locaties zal in ieder 
geval een Waarderend Archeologisch Onderzoek (AAI-2) moeten worden uitgevoerd. 
Daaruit moet blĳken of zich in de bodem daadwerkelijk archeologische waarden 
bevinden. Voor één locatie wordt aanbevolen om hier tijdens graafwerkzaamheden 
in het kader van sloop- en bouwwerkzaamheden nader archeologisch onderzoek uit 
te voeren. De provinciaal archeoloog is akkoord met deze systematiek. 

In het voorliggende bestemmingsplan wordt op drie locaties middels een wijzigings-
bevoegdheid de mogelijkheid geboden om enkele nieuwe woningen te bouwen. Het 
betreft in alle gevallen kleine inbreidingslocaties. Ook hiervoor geldt dat het archeo-
Iogisch onderzoek gekoppeld wordt aan de te verrichten wijziging van het plan. Voor 
het overige gebied geldt dat, indien ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen de 
grond geroerd wordt en er een archeologische vindplaats wordt aangetroffen, op dat 
moment de werkzaamheden zullen worden opgeschort, teneinde een nader archeo-
logisch onderzoek uìt te kunnen voeren. 

WATERTOETS 
Door de Commissie Waterbeheer 21e eeuw is het instrument van de watertoets geïn-
troduceerd. De watertoets wordt verankerd in de Wet en het Besluit op de Ruimtelĳ-
ke Ordening, in de Vijfde Nota Ruimtelĳke Ordening en in streek- en bestemmings-
plannen. 

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 waterhuishoud kunde en het wa-
tersysteem na te gaan. 

Met het Waterschap Zeeuwse Eilanden is overleg gevoerd over de wateraspecten in 
Groot-Lammerenburg. In bestaande wijken zal, indien herinrichting aan de orde is, 
aandacht besteed worden aan de mogelijkheden ter verbetering van de wateraspec-
ten. Bij nieuwe ontwikkelingen zal, vanaf het begin van de inrichting van het plange-
bied, het waterschap nauw betrokken worden en een waterhuishoudkundig aan-
vaardbare situatie worden gecreëerd. In Groot-Lammerenburg geldt het volgende. 

Nw 
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1 Waterhuishoudkundìge aspecten 
1 veiligheid en wateroverlast 

Om veiligheid te creëren en schade door wateroverlast te voorkomen, is gekozen 
voor een drietrapsstrategie bij de keuze van maatregelen. Onder punt 2 is de strate-

24 gie in termen van vasthouden, bergen en afvoeren voor Groot-Lammerenburg nader 
L') 

uitgewerkt. Uit de waterkansenkaart van de provincie blijkt dat Groot-Lammerenburg 
n: : m z 
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een relatief laag gelegen gebied is, waar sprake is van een sterk zettingsgevoelige 
ondergrond, infiltratie niet of nauwelijks mogelijk is en rekening gehouden moet 
worden met kwel. Wateraspecten spelen hier dan ook een belangrijke rol. In de 
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wijken Westerzicht, West-Souburg en Weijevliet/Bossenburgh zijn kwelproblemen 
aanwezig (zie “bergen”). 
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L‘ 2 waterkwaliteit 
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lnÚ2 Thans is de waterkwaliteit over het algemeen redelijk tot slecht. Vanaf 2006/7 zal 
E 
E echter begonnen worden met de uitvoering van het water- c.q. baggerplan Vlissin-
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gen. Dit zal de kwaliteit van het water op de lange termijn behoorlijk verbeteren, 
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zodat voldaan wordt aan de kwaliteitsdoelstellingen van het waterschap. 
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Als knelpunt geldt de sprink aan de Westerbaan, waar achter de onderbemaling van 
het waterschap een riool-overstort is gesitueerd. Deze onderbemaling kan wellicht in 
de toekomst komen te vervallen, wanneer ten noorden van de Noorderbaan — Tuin-

lh 

straat het plan Tuindorp-Noord verder wordt ontwikkeld. Eén van de mogelijkheden 
is, zoals aangegeven door het waterschap, om de afvoer van de sloten van Tuindorp-
Noord te koppelen op de Vrijburgsesprink, gelegen ten noorden van Vrijburg. Ver-
volgens kan de overstort aan de Westerbaan worden verplaatst naar de noordzijde 
van het nieuwe plan Tuindorp-Noord. Dit laatste is reeds overlegd met het water-
schap. 

In het Basisrioleringsplan (BRP) van 2000 zijn maatregelen opgenomen om de in-
vloed van riool-overstorten op het oppervlaktewater te beperken. De maatregelen 
zijn naast het dichtzetten van drie riool-overstorten, het verhogen van twee overstor-
ten en hetcreëren van een vuilinsluitend transportriool. Bij invulling van bouwloca-
ties c.q. herinrichting van woonwijken, wordt aandacht besteed aan mogelijkheden 
om schoon verhard oppervlak af te koppelen van het gemengde rioolstelsel. Dìt is 
reeds bij de herinrichting van de Van Doornlaan, Landrechtstraat en Stoppelaar-
straat gebeurd. Aangezien de wijken in Groot-Lammerenburg nog relatiefjong zijn 
en herinrichting verder nauwelijks aan de orde is, zijn er verder geen mogelijkheden 
in het plangebied aanwezig om op korte termijn meer schoon verhard oppervlak af te 
koppelen. Het beleid is erop gericht om afkoppeling mee te nemen bij herinrichting 
van wegen. Dit is vanwege de financiële aspecten. 

Het huidige riooI-transportriool, lopend vanaf gemaal Olympiaweg tot aan hoofdri-
ool-gemaal Zinderweg (WZE) met een lengte van 3 km en een zeer grote berging, 
Wordt omgebouwd tot vuilinsluitend transportriool. In dit zogenaamde VlS-riool kan 
het éénmaal verzamelde afvalwater bij zware regenval niet terugstromen richting 
woonwijk c.q. wijkoverstort, waardoor er vuilreductie van overstortwater plaatsvindt. 

verdroging 
In VIissingen komt door de dichte grondstructuur nauwelijks of geen verdroging 
voon 



2	� Betrouwbaarheid, duurzaamheid en bestuurbaarheid 
1 	 vasthouden 

Vasthouden betekent dat het (regen)water tijdelijk vastgehouden wordt in bijvoor-
beeld een wadi en daar de gelegenheid krijgt te infiltreren in de ondergrond. Aange-
zien de ondergrond in deze wijken bestaat uit zeer dichte kleilagen, kan er nauwe- N U'I 

lijks sprake zijn van infiltratie in de ondergrond en is de aanleg van een wadi niet I 
zinvol. Wel zinvol is de aanleg van een lT-riool (infiltratie-riool) in een sleuf met grof 
zand. In tiiden van hevige regenval wordt in de sleuf regenwater vastgehouden, dat 
zich bij droog weer ledigt c.q. ontwatert. Op het lT-riool kan ook drainage van wo-

GROOT-LAMMERENBURG 

ningen worden aangesloten, dit om grondwateroverlast te beperken. Deze geschets-


te constructíe is reeds toegepast in de Van Doornlaan. Bij herinrichting zullen de 


mogelijkheden voor de aanleg van een IT-riool nader onderzocht worden. 


bergen 
BESTEMMINGSPLANIn Groot-Lammerenburg is relatiefveel water, dus berging, aanwezig in de Melis-


kerkse— en Vlissingse Watergang. Bij hevige regenval wordt de toegestane peilstij— 


ging dan ook niet overschreden. In Westerzicht, Weijevliet/Bossenburgh en West-
 I 
Souburg is, met uitzondering van de randen van de wijken, weinig oppervlaktewater. 


Bergingsmogelijkheden zijn hierdoor in deze gebieden beperkt. Bij herinrichting van 

SAB'EINDHOVENde randen van deze gebieden zal het water afgekoppeld worden en een lT-riool wor-


den aangelegd. Het lT-riool moet o.a. de kwelproblemen in deze gebieden verminde-


ren. 


Voor Tuindorp-Noord moet berging c.q. retentie in lage (park)gebieden worden ge-


creëerd. 


afvoeren 


De afvoer van het water vindt plaats in noordelijke richting via de ruim bemeten 


Meliskerkse- en VIissingse Watergang tot aan de stuw aan de Bergweg op de VIis-


singse watergang, die vervolgens afvoert in noordelijke richting. 


Compenserende maatregelen 


Compenserende maatregelen zijn in dit plangebied niet noodzakelijk, omdat er geen 


“afwenteling” plaatsvindt op een ander gebied. 


Ruimte voor water en meervoudig ruimtegebruik 


Water is de drager van Groot-Lammerenburg. De genoemde waterpartĳen leveren 


een bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte van de wijk. Tevens heeft het 


water een belangrijke functie in het kader van duurzaam waterbeheer, zoals hierbo-


ven reeds is aangegeven. In de doeleindenomschrijving van de bestemming water is 


dit tot uitdrukking gebracht. 


10 FlNANCIEEL-ECONOMISCHE VERANTWOORDING 
Het onderhavige plan heeft hoofdzakelijk een consoliderend karakter. Voor de uit te 


werken woonlocatie Tuindorp-Noord heeft de gemeente Vlissingen een globale 


exploitatieberekening uitgevoerd. Op basis van de resultaten daarvan, kan worden 


geconcludeerd, dat de ontwikkeling van Tuindorp-Noord uit financieel oogpunt uit-

' 

' 

voerbaar is. 
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lV IURIDISCHE VORMGEVING 

1 ALGEMEEN 	 N ‘4 

I 
De methodiek van het bestemmingsplan Groot-Lammerenburg is ontworpen met als 


uitgangspunt de reeds ontwikkelde standaardvoorschriften van de gemeente VIis-


singen. Deze standaardvoorschriften zijn opgesteld ìn het kader van de herziening 

GROOT-LAMMERENBURG 

van een groot aantal bestemmingsplannen. Het doel van het opstellen van stan-


daardvoorschriften was het verkrijgen van uniforme voorschriften voor de hele ge-


meente. 


BESTEMMINGSPLANPLANMETHODIEK 
Het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de plankaart |
en de planvoorschriften. De planvoorschriften zijn gerelateerd aan de plankaart, 


zodat kaart en voorschriften ten alle tijden in onderlinge samenhang dienen te wor-


den bezien en toegepast. 
 SAB'EINDHOVEN 

plankaart 


Op de plankaart hebben alle gronden binnen het plangebied een bestemming ge-


kregen. Bìnnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn aangegeven. 


Deze aanduidingen hebben slechts juridische betekenis indien, en voor zover, deze 


in de voorschriften daaraan wordt gegeven. Soms heeft een aanduiding juridisch 


gezien geen enkele betekenis en is uitsluitend op de plankaart aangegeven ten be-


hoeve van de leesbaarheid van die kaart (bijvoorbeeld topografische gegevens). 


planvoorschriften 


De planvoorschriften zijn ondergebracht in een drietal hoofdstukken: 


o 	 hoofdstuk I (algemene bepalingen), met daarin een aantal voorschriften die van 


belang zijn voor de toepassing en interpretatie van de voorschriften in de overige 


hoofdstukken en een aantal andere algemene regelingen zoals vrìjstellìngsbe-


voegdheden, wĳzigingsbevoegdheden, aanlegvergunningen en algemene bouw-


mogelijkheden en —verboden; 


. hoofdstuk II (bestemmingsbepalingen), met daarin per bestemming onder meer 


een doeleindenomschrijving en bouwvoorschriften; 


. 
 hoofdstuk III (zonebepalingen), waarin alle voorkomende zonering zijn bestemd 


en voorzien van doeleindenomschrijving en bouwvoorschriften; 


. 
 hoofdstuk IV (slotbepalingen), waarin enkele algemeen geldende gebruiksvoor-
schriften en een aantal min of meer standaardvoorschriften zijn opgenomen. 

bestemmingsbepalingen 
De bestemmingsbepalingen kennen alle eenzelfde opbouw met achtereenvolgens, 
voor zover aanwezig, de volgende Ieden: 

doeleindenomschrijving: 


De doeleindenomschrijving is de centrale bepaling van elke bestemming. In deze 


doeleindenomschrijving worden limitatief de functies genoemd, die binnen de be-
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stemming zijn toegestaan. In een aantal gevallen geeft de doeleindenomschrijving 
daarbij nog een nadere beperking in de vorm van een bestemmingscategorie. 

inrichting: 

De inrichting geeft aan welke bouwwerken en voorzieningen, voor zover passend in 
de doeleindenomschrijving, zijn toegelaten. 

bouwvoorschr/fiem 
De bouwvoorschriften bepalen de maximale maten (oppervlakte, hoogte, goothoog-
te e.d.), waaraan de bouwwerken moeten voldoen. 

inrichting en gebruiksvoorschriften 
De inrichting- en gebruiksvoorschriften geven nadere regels omtrent de verhouding 
tussen de eventueel in de doeleindenomschriiving opgenomen verschiIIende func-
ties. 

vrijste/lingam 

De vrijstellingsbevoegdheden zijn gebaseerd op artikel 15 WRO en geven burge-
meester en wethouders de bevoegdheid om onder voorwaarden vrijstelling te verIe-
nen van een specifiekvoorschrift. 

stri/d/jggebru/k: 


Strijdig gebruik is een bepaling die aanvullend werkt ten opzichte van de algemene 


gebruiksbepaling in hoofdstuk Ill en specifiek voor de betreffende bestemming be-


paalde gebruiksverboden weergeeft. 


wijzigingsbe voegdheid: 


De wĳzigingsbevoegdheden zijn gebaseerd op artikel 11 van de W.R.O. en geven 


burgemeester en wethouders de bevoegdheid het plan te wijzigen binnen de 


aangegeven grenzen. 


BESTEMMINGEN 
De plankaart en de voorschriften bij de bestemmingen zijn grotendeels afgestemd 
op het huidige gebruik van de grond en de bebouwing. Tussen de bestemmingen 
doen zich verschillen voor in de mate van detail van het kaartbeeld en de voorschrif-
ten. Binnen de globale bestemmingen is meer ruimtelijke dynamiek mogelijk dan 
binnen de meer gedetailleerde bestemmingen. Daadwerkelijke bestemmingsveran-
deringen zijn echter uitsluitend mogelijk door middel van een planherziening of 
—wijziging. Hierna volgt een toelichting op alle in dit plan opgenomen bestemmin-
gen. 

” bestemming “waandoeleinden 
Deze bestemming is toegekend aan de in het plangebied aanwezige woningen. De 
gronden zijn eenvoudigweg bestemd voor “het wonen”. 

Ten aanzien van de bebouwing binnen deze bestemming wordt in de voorschriften 
een onderscheid gemaakt tussen hoofd- en bĳgebouwen. Uit de jurisprudentie blĳkt 
dat van een bijgebouw sprake is, indien dit blijkt uit de ondergeschiktheid aan het 



hoofdgebouw. Als een bestemmingsplan daarover geen concrete uitspraak doet, dan 
dient uitte worden gegaan van ruimteliike en functionele ondergeschiktheid. 

De gemeente Vlissingen heeft ervoor gekozen om alleen uit te gaan van een ruimte-
lijke scheiding van hoofd- en bijgebouw. Uit oogpunt van handhaving acht zij dit 
relevanter en praktischer, dan om ook uit te gaan van een functionele scheiding. In 
de voorschriften is om die reden dan ook expliciet vastgelegd dat een aan de woning 
aangebouwd bijgebouw ook voor woonfuncties mag worden gebruikt. Daarmee 
wordt voorkomen dat, als gevolg van een enkele niet te controleren functiewijziging 
(bijvoorbeeld van berging naar slaapkamer), een aan het hoofdgebouw vastgebouwd 
bijgebouw automatisch onderdeel uit gaat maken van het hoofdgebouw. 

Hoofdgebouwen worden hierbij, in verband met de bestemming, gezien als het be-
langrijkste gebouw op het betreffende perceel. Dit wordt bepaald door de construc-
tie, afmetingen, bouwmassa of de ruimtelijke uitstraling. In de begripsbepaling is de 
zinsnede “gelet op de bestemming” toegevoegd, omdat het grootste gebouw niet 
altijd het belangrijkste gebouw hoeft te zĳn, bijvoorbeeld als de schuur groter is dan 
het huis (denk aan een woonboerderij). Binnen deze bestemming betekent dit, dat 
de woning het hoofdgebouw is. 

Een bijgebouw wordt niet gerekend onderdeel uit te maken van het hoofdgebouw als 
het bouwwerk in bouwkundig, ruimtelijk en/of stedenbouwkundig opzicht onderge-
schikt is aan het hoofdgebouw en daarvan geen integraal onderdeel uitmaakt. 

ln tegenstelling tot aangebouwde bijgebouwen mogen in vrijstaande bijgebouwen 
geen primaire functies, zoals een woon-, slaap-‚' badkamer of keuken, worden gesi-
tueerd. 

Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven waarbinnen de hoofdgebouwen moe-
ten worden gebouwd. Binnen een bouwvlak geldt geen beperking ten aanzien van 
het bebouwbaar oppervlak, oftewel: de bouwvlakken mogen volledig worden benut 
voor de bouw van hoofd— en bijgebouwen. Buiten de bouwvlakken zijn slechts bijge-
bouwen toegestaan. 

Uit oogpunt van het beeld en karakter van een straat enerzijds en de sociale veilig-
heid anderzijds worden eisen gesteld aan de situering van bijgebouwen. Bijgebou-
wen mogen alleen achter of naast de woningen worden gesitueerd, waarbij de bijge-
bouwen niet in de perceelsgrens mogen worden gesitueerd indien deze grenst aan 
de openbare ruimte, zoals straten en openbaar groen. In dergelijke situaties moet 
een afstand van minimaal 1 meter worden aangehouden. Voor vrĳstaande woningen 
geldt bovendien dat bijgebouwen ook niet in de aangrenzende bouwgrens mogen 
worden gebouwd, teneinde te voorkomen dat het beeld van volledig vrĳstaande 
woningen verloren gaat. Ook hier geldt dat een afstand van minimaal1 meter moet 
worden aangehouden. 

‘ 

De maximale goot- en nokhoogte van hoofdgebouwen is op de plankaart aangeduid, 
waarbij is uitgegaan van de bestaande situatie. De maatvoering van de bijgebouwen 
is in de voorschriften geregeld. 

N \O 

| 

GROO'FLAMMERENBURG 

BESTEMMINGSPLAN 

SAB'EINDHOVEN 

I 



__ 

In verband metde specifieke verschijningsvorm is voor solitair staande garageboxen ., 

een aparte regeling opgenomen. Deze zijn op de plankaart aangeduid. 

Voor de uitoefening van aan huis verbonden beroepen en bedrijven is een vrijstel-g lingsbevoegdheid opgenomen. Wat hieronder moet worden verstaan is omschrevenI
in artikel 1 van de voorschriften. Er is gekozen voor een vrijstellingsbevoegdheid, 
omdat onder een aan huis verbonden beroep een breder scala aan beroepen wordt 
geschaard, dan slechts de van oudshervrije (academische) beroepen. Pas nadat is 

GROOT-LAMMERENBURG 
getoetst aan een aantal criteria, zoals opgenomen in de voorschriften, kan een aan 
huis verbonden beroep of bedrijf worden toegestaan. Deze criteria zijn er op gericht 
om de woonfunctie als belangrijkste gebruik van de zowel gronden als de directe r 
leefomgeving te kunnen garanderen. Reeds in het verIeden, op grond van het toen 
geldende bestemmingsplan, verleende vrijstellingen blĳven gelden. 

BESTEMMINGSPLAN 

Het aantal vrijstellingsbevoegdheden is beperkt met het oog op de mogelijkheden 
die artikel 19, lid 3, WRO biedt en het beleid dat de gemeente Vlissingen hiervoor 

I 	 heeft ontwikkeld. Voor de bebouwde kom wordt per vrijstellingsmogelijkheid inge-
volge artikel 19, lid 3, WRO weergegeven, wat het beleid van de gemeente Vlissingen 
inhoudt. Daarbij heeft de gemeente Vlissingen gekozen voor een kwalitatieve bena-
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dering. Dit beleid is neergelegd in beleidsregels, die op 9 januari 2001 door het col— 
lege van burgemeester en wethouders zijn vastgesteld. 

Binnen de bestemming woondoeleinden is tenslotte een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen, die voortvloeit uit de structuurvisie “Inventarisatie van en visie op ., 

bouwmogelijkheden landelijk gebied”. Op twee locaties wordt de nieuwbouw van 
enkele woningen mogelijk gemaakt ter opvulling van een al bestaand bebou-
wingslint. 

bestemming “woondoeleinden, nader uit te werken” 
Ten noorden van West Souburg aan de Vrijburgstraat is een gebied gelegen waar-
voor een nader uit te werken bestemming (ex artikel 11 W.R.O.) is opgenomen. Het 
betreft de nieuwe stadsuitbreiding Tuindorp-Noord, die zal worden ingericht voor 
wonen, verblijfsdoeleinden, verkeer en groen. Er is gekozen voor een nader uit te 
werken bestemming, omdat de exacte inrichting van het gebied nu nog niet duidelijk 
is. Burgemeester en Wethouders hebben derhalve de plicht om binnen de komende 
planperiode (10 jaar) een uitwerkingsplan voor de betreffende gebieden vast te 
stellen. In de uitwerkingsregels zijn verschillende randvoonNaarden opgenomen 
waaraan zal moeten worden voldaan, alvorens over te gaan tot uitwerking. De reali-
sering van het woongebied zal pIaatsvinden-aan de hand van een beeldkwaliteits-
plan dat voor het gebied zal worden opgesteld. Deze locatie is als nader uit te wer-
ken woongebied opgenomen in de Ruimtelijk plan stedelijk gebied Walcheren 2010. 

bestemming “detailhandelsdoeleinden” 
De bestemming beperkt zich niet alleen tot Winkels. Naast detailhandel zijn ook 
dienstverlenende bedrijven en zakelijke dienstverlening toegelaten. Het gaat hierbij 
om een kantoor of bedrijf met een publiekgerichte functie dat in hoofdzaak is gericht 
op het ter plaatse bedrijfsmatig verlenen van diensten aan of ten gerieve van perso-	 ‚_ 

nen, zoals voorlichtings—‚ makelaars-, adviesbureaus, reisbureaus en banken. Het 
criterium publieksgericht is hierbij doorslaggevend. Op het moment dat er sprake is 
van een zelfstandig kantoor of bedrijfsfunctie zonder publieksgerichte functie, kan	� . 



worden gesteld dat een dergelijk bedrijfof kantoor niet past op de locaties die zijn 
bestemd als detailhandelsdoeleinden. 

Hoofdgebouwen moeten binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak worden 
gebouwd. Bijgebouwen zijn op het gehele perceel toegestaan, mits achter (het ver-
lengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw. Per bestemmingsvlak is één 
dienst/bedrijfswoning toegestaan, tenzij op de plankaart anders staat vermeld. 

bestemming “harecadoeleìnden” 


In het plangebied zijn slechts twee horecabedrijven (cafetaria’s) aanwezig, die beide 


bij winkelcentrum Papegaaienburg zijn gesitueerd. 


De gemeente Vlissingen maakt ten aanzien van horeca een onderverdeling in drie 


categorieën (A, B en C). Een omschrijving van de categorieën is opgenomen in artikel 


1 van de voorschriften. De categorisering heeft plaatsgevonden op basis van de 


volgende elementen: 


. mate van overlast/ hindervoor de omgeving; 


. opening- en sluitingstijden; 

. aard van het bedrijf; 

. bezoekerscapaciteit; 

. plaats van de consumptie; 

. geluidoverlast. 
Categorie A omvat cafés, zalencentra e.d., categorie B omvat cafetaria’s, ijssalons 
e.d. en categorie C omvat restaurants, lunchrooms e.d.. 

De twee cafetaria’s in het plangebied behoren tot categorie B en zijn als zodanig 
bestemd. Andere horecabedrijven uit categorie B zijn op deze locaties dus ook toe-
laatbaar. in de voorschriften is een vrijstelling opgenomen voor categorie C. Deze 
categorie horecabedrijven kunnen bijdragen aan een structurele versterking van de 
wijk. Per aanvraag zal moeten worden afgewogen of een dergelijk bedrijf geen one-
venredige afbreuk doet aan het huidige woon- en leefmilieu. 

Hoofdgebouwen moeten binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak worden 
gebouwd. Bĳgebouwen zijn op het gehele perceel toegestaan, mits achter (het ver-
Iengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw. 
Per bestemmingsvlak is één dienst/bedrijfswoning toegestaan, tenzij op de plan-
kaart anders staat vermeld. 

bestemming “bedrijfsdaeleinden” 


Een aantal verspreid liggende bedrijfspercelen is als zodanig bestemd. Per perceel is 


een bestemmingscategorie toegekend: 


a aannemersbedrijf; 


ar autorijschool 


g garagebedrijf; 


op opslagbedrijf; 


ts tankstation 


Een vrijstellingsbevoegdheid is opgenomen om een ander bedrijf dan het nader 


aangeduide bedrijf toe te staan. Het moet wel gaan om een bedrijf (of bedrijfsactivi-


teit) dat voor wat betreft aard, omvang en hinder vergelijkbaar is met het nader 


aangeduide bedrijf en geen onevenredig afbreuk doet aan het woon- en leefmilieu. 


w ‚_-
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Hoofdgebouwen moeten binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak worden 
gebouwd. Bijgebouwen zijn op het gehele perceel toegestaan, mits achter (het ver-
lengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw. 
Per bestemmingsvlak is één dienst/bedrijfswoning toegestaan, tenzij op de plan-
kaart anders staat vermeld. 

bestemming “maatschappelijke doeleinden” 


Deze bestemming is toegekend aan alle medische en verzorgende, sociaal-culturele, 


religieuze, militaire, educatieve en openbare dienstverlenende instellingen. Gekozen 


is voor een flexibele regeling, zodat uitwisseling van alle functies die passen binnen 


de omschrijving mogelijk is. 


Hoofdgebouwen moeten binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak worden 


gebouwd. Bijgebouwen zijn op het gehele perceel toegestaan, mits achter (het ver-


lengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw. 


Per bestemmingsvlak is één dienst/bedrijfswoning toegestaan, tenzij op de plan-


kaart anders staat vermeld. 


bestemming “kantoordoeleinden” 
Hoofdgebouwen moeten binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak worden 
gebouwd. Bijgebouwen zijn op het gehele perceel toegestaan, mits achter (het ver-
lengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw. 
Per bestemmingsvlak is één dienst/bedrijfswoning toegestaan, tenzij op de plan-
kaart anders staat vermeld. 

bestemming “recreatieve doeleinden” 


De gronden met de bestemming “recreatieve doeleinden” zijn bestemd voor het al 


dan niet bedrijfsmatig uitoefenen van activiteiten voor volkstuinen ten behoeve van 


de vrijetijdsbesteding. 


bestemming “agrarische doeleinden” 
Een deel van het plangebied is bestemd voor agrarisch gebruik. Het betreft het ge-
bied dat kan worden aangemerkt als agrarische randzone met landschappelijke 
en/of cultuurhistorische waarden. Binnen deze bestemming is geen intensieve vee-
houderij toegestaan. Alleen op percelen met de aanduiding “k” zijn kassen toege-
staan. Binnen deze bestemming zijn ook de diverse waterlopen in het gebied onder-
gebracht. Bij de bestemmingssystematiek is aansluiting gezocht bij het bestem-
mingsplan Buitengebied van de gemeente Vlissingen. 

bestemmingen “verkeersdoeleinden” 


Deze bestemmingen zijn toegekend aan de openbare ruimte: verkeers- en verblijfs-


gebieden. Het betreft hier gebieden met een sterk openbaar karakter die geen groen 


bevatten met een structureel karakter. 


bestemmingen “groen” 


Deze bestemmingen zijn toegekend aan gebieden die groen bevatten met een struc-


tureel karakter. 


bestemming ”water” 


De binnen het plangebied gelegen watergangen en —partijen met een structureel 


karakter zijn bestemd als “water”.
�



4 HANDHAVING 
Met het voorliggende bestemmingsplan beschikt de gemeente over een actueel 


beleidsmatig en juridisch toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen en initia-


tieven in het gebied Groot-Lammerenburg. Het vaststellen van een nieuw bestem-
 UJ UJ 

mingsplan betekent echter ook zorgdragen voor de handhaving ervan. I 

De gemeente Vlissingen streeft ernaar haar handhavingsìnspanningen op een zoda-
nig niveau te brengen, dat overtredingen van bestemmingsplannen en van daarmee 

GROOT-LAMMERENBURG 

samenhangende andere wettelijke regels (m.n. de Woningwet) zoveel mogelijk wor-


den voorkomen. Daarvoor heeft de gemeente verschillende mogelijkheden en be-


voegdheden. 

Om te beginnen kunnen goede voorlichting en informatievoorziening bijdragen aan 
BESTEMMINGSPLANeen verbetering van de naleving van bestemmingsplannen en van regels ten aanzien 

van bouwvergunningen en meldingen. Indien zich toch overtredingen voordoen, 
bĳvoorbeeld in de vorm van bouwen zonder of in afwijking van een bouwvergunning |
of in de vorm van een gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met de bestem-


ming, dan zal zoveel mogelijk in overleg met betrokkenen gezocht worden naar een 

SAB-EINDHOVENadequate oplossing. In het uiterste geval kan de gemeente besluiten een overtreding 


gedwongen te laten beëindigen en kan zij daartoe zonodig wettelijke dwangmidde-


len gebruike, zoals toepassing van bestuursdwang of oplegging van een dwangsom. 


Het gebruikvan deze dwangmiddelen is met veel juridische waarborgen omkleed en 


zal dan ook in alle gevallen met uiterste zorgvuldigheid moeten plaatsvinden. 


Een eerste vereiste voor een goede handhaving is een handhaafbaar bestemmings-


plan. Bij het ontwikkelen van de standaardvoorschriften voor het stedelijk gebied 


van Vlissingen is daarom getracht een heldere juridische methodiek te ontwikkelen 


en de voorschriften op een zodanige wijze te redigeren dat deze in de toetsingsprak-


tijk goed hanteerbaar zijn. Minimale vereisten voor hand haafbare voorschriften zijn: 


. De voorschriften zi/‘n actueel. Dat wil zeggen, aangepast aan de Iaatste stand van 


de jurisprudentie, inzichten en het actuele beleid van hogere overheden. De stan-


daardvoorschriften zijn daarom ook geen vaststaand gegeven. Bij elk bestem-


mingsplan vindt opnieuw een nader onderzoek plaats naar de actuele stand van 


de jurisprudentie etcetera. 


. De voorschrifien (en plankaart} bevatten duidelijke normen. Dat wil zeggen, geen 


normen die op verschiIIende wijzen kunnen worden uitgelegd. Om dit te bewerk-


stelligen is zoveel mogelijk aangesloten bij landelijk ontwikkelde standaardwer-


ken zoals “op dezelfde leest ll” van het NIROV en de model-bouwverordening van 


de VNG. 


. De gestelde normen zijn controleerbaar. Normen die te gedetailleerd zijn, zijn 


veelal moeilijk controleerbaar. Zo is bĳvoorbeeld gekozen voor een onderscheid 


tussen hoofd- en bĳgebouwen, zonder een nadere uitwerking in aan- en uitbou-


wen en wordt geen gebruik meer gemaakt van dakhelling. 


AANLEGVERGUNNINGEN 
In de voorschriften is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen ter bescherming 
van cultuurhistorische en archeologische'waarden in het gebied. Dit instrument is 
gebaseerd op artikel14 van de WRO. Dit stelsel houdt in, dat binnen een in het plan 



aangewezen gebied bepaalde werken of werkzaamheden (niet bouwwerken) niet 
mogen worden uitgevoerd zonder vergunning van burgemeester en wethouders. In 
voorliggend plan gaat het om drie situaties: 
Een vergunning is vereist voor het geheel of gedeeltelijk slopen van de beeldbepa-

LA) 
.l} lende en/of cultuurhistorisch waardevolle elementen en/of bouwwerken die op de 
I plankaart als zodanig zijn aangewezen; 

Een vergunning is vereist voor het verstoren van de bodem vanaf een diepte van 6o 
cm., voor onder meer het vergraven en egaliseren van gronden, het aanleggen, ver-
graven en verruimen van waterlopen en het aanbrengen van ondergrondse leidingen
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e.d. ter plaatse van de op de plankaart aangegeven archeologisch waardevolle 
dorpskern (Marnixplein e.a.); 


Een vergunning is vereist voor het slopen van de cultuurhistorisch waardevolle 


elementen en/of bouwwerken ter plaatse van het op de plankaart aangegeven cul-


tuurhistorisch waardevolle bunkerveld. 

BESTEMMINGSPLAN 

In de voorschriften is het toetsingscriterium opgenomen waaraan een aanvraag om 
aanlegvergunning zal moeten worden getoetst: de aanwezige cultuurhistorischeI 
en/of (historisch) bouwkundige waarden van de elementen en bouwwerken mogen 
niet onevenredig worden aangetast. Eventueel kunnen aan de vergunning voorwaar-

SAB'EINDHOVEN den worden gesteld om deze aantasting te voorkomen. 

Ten aanzien van de beeldbepalende en/of cultuurhistorisch waardevolle elementen 
en bouwwerken moet de vergunningaanvraag worden voorgelegd aan de welstands-
commissie. Dit geIdt in vergelijkbare mate ook voor een vergunningaanvraag voor de 
genoemde werkzaamheden in de archeologisch waardevolle dorpskern, die voorge-
legd moet worden aan de provinciaal archeoloog. 

De aanlegvergunningplicht geldt overigens niet voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden welke het normale onderhoud en beheer betreffen. 



V INSPRAAK EN OVERLEG 

INSPRAAK UJ U'l 

I 

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft, conform de gemeentelijke 
inspraakverordenìng, ter inzage gelegen. Gedurende die periode heeft iedereen een 
reactie op het plan kunnen indienen. Als bijlage is het inspraakplan van de gemeente 
toegevoegd. 
Door de gemeente zijn 78 inspraakreacties ontvangen op het voorontwerp-
bestemmingplan. Als bijlage 2 is de inspraakschrift toegevoegd aan het plan, waarin 
alle reacties worden beantwoord. Het merendeel van de reacties had betrekking op 
de (her)ontwikkelingsplannen voor winkelcentrum Papegaaienburg en omgeving. 
Gezien het ontbreken van draagvlak voor deze plannen, zoals opgenomen in het 
voorontwerp-bestemmingsplan, zijn deze uit het plan gehaald. Het winkelcentrum 
en de directe omgeving zijn bestemd overeenkomstig de huidige situatie. In samen— 
spraak met de belanghebbenden zal apart een nieuw plan worden opgesteld. 
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Naar aanleiding van de overige reacties is het plan ook op de volgende punten ge-
wijzigd: 
. nokhoogte van woning Borsselestraat 4 wordt aangepast aan de werkelijke situa— 

tie; 

. afgezien van de mogelijkheden voor hoogbouw in Tuindorp-Noord. 

SAB'EINDHOVEN 

VOOROVERLEG EX ART. 10 BRO 
Voorliggend bestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg ex artikel10 van 
het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan: 
Provinciale Planologische‘ Commissie 
Waterschap Zeeuwse Eilanden 
Gemeente Veere 

(h…-PWM»- Gemeente Middelburg 
Delta Nutsbedrijven B.V. 
ZLTO 

Dit heeft geleid tot de navolgende reacties (zie ook het ìnspraakschrìft in de bijla-
gen). 

Provinciale Planologische Commissie 
Per brief van 20 maart 2002 heeft de commissie de volgende opmerkingen gemaakt: 

In de pIantoeIichting dient een aparte beschrijving te worden gegeven van het rĳks-, 
provinciaal en gemeentelijk ruimtelijke beleid. Expliciete aandacht client besteed te 
worden aan de 5e nota RO, de prioriteitsvolgorde uit het streekplan en het interge-
meentelijke structuurplan. 



Antwoord.-
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt 0p diverse plekken aandacht be-
steed aan het relevante rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Dit is echter niet 
gebeurt in een zelfstandig hoofdstuk, maar verweven in de gehele tekst. Naar aan-

UJ @ leiding van de opmerking wordt in de toelichting 0p enkele punten uitgebreider en 
I 

uitdrukkelijker aandacht besteed aan het geldende beleid. In het plan wordt nu ook 
ingegaan op het bundelingsgebied, het stedelijke netwerk, de prioriteitsvolgorde _ 

qua woningbouwlocatie en die delen van het intergemeentelijk structuurplan die 
betrekking hebben op Groot-Lammerenburg.
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De ruimtelijke eisen ten aanzien van Tuindorp-Noord uit het intergemeentelijke 
structuurplan dienen te worden opgenomen. 

Antwoord: . 
BESTEMMINGSPLAN 

Bij het maken van het uitwerkingsplan voor de woonwijk zal aandacht worden be-
steed aan verbetering van het fietsnetwerk en de bereikbaarheid van het platteland 

I 	 per fiets. Het opstellen van een beeldkwaliteitplan is in de voorschriften van dit plan r 

verplicht gesteld bij het maken van het uitwerkingsplan. In de toelichting van voor-
liggend bestemmingsplan worden deze aspecten nader benoemd. 

SAB'EINDHOVEN 

Artikel 11 (Bouwen binnen een zone industrielawaai) dient verwijderd te worden uit 
de planvoorschriften, omdat in een zone industrielawaai geen geluidgevoelige ob-
jecten mogen worden gebouwd. 

Antwoord-
Artikel 11 is inhoudelijk aangepast en ondergebracht in het nieuwe hoofdstuk III van 
de voorschriften. In dit artikel wordt geregeld dat woningbouw binnen de zone indu-
strielawaai niet is toegestaan. 

De akoestische resultaten van een aantal woningbouwlocaties dienen in het plan 
opgenomen te worden. Dit geldt ook voor Tuindorp. 

Antwoord.-
De resultaten van de aangekondigde akoestische onderzoeken zijn opgenomen in 
het plan. 
De woonwijkTuindorp-Noord zal een 30 km/u-regime kennen. Het gebied wordt 
momenteel ook door wijken en wegen met een 30 km/u-regime omringd. Akoestisch _ 

onderzoek is derhalve niet nodig. 

De resultaten van het bodemonderzoek voor Tuindorp-Noord dienen opgenomen te 
worden. 

Antwoord: 


De bodemresultaten zijn bekend en zijn in het bestemmingsplan opgenomen. Het 


terrein is geschikt voor het voorgenomen gebruik. 


De watertoets dient te voldoen aan de Handreiking watertoets bijlage 2. Overleg met 
waterbeheerder is nodig. 



Antwoord.-


Met de waterbeheerder Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE) heeft overleg pIaats-


gevonden. De waterbeheerder heeft de aspecten die in de watertoets moeten wor-


den opgenomen aangegeven. Ingevolge het overleg heeft WZE aangegeven pas bij 


de uitwerking van Tuindorp een wateradvies te kunnen geven en dat de watertoets 
 U) \. 

voornamelijk van toepassing is op nieuwe ontwikkelingen. Voor bestaande gebieden I 
wordt volstaan met de beschrijving van de wateraspecten (zie ook antwoord op 
brieft WZE). De watertoets wordt aangepast aan de adviezen van WZE en, voor zover 
mogelijk en noodzakelijk, aangepast aan de Handreiking watertoets. 

GROOT-LAMMERENBURG 

De economische uitvoerbaarheid van het plan dient te worden aangetoond. 

Antwoord.-


De economische uitvoerbaarheid kan door de gemeente worden aangetoond. Dit zal 


BESTEMMINGSPLANin het bestemmingsplan worden vermeld. De onderbouwing hiervan zal als aparte 


bijlage aan de provincie worden overlegd. 


I 
In de toelichting client het onderdeel verkeer en vervoer te worden aangevuld met de 


hoofdlĳnen uit het gemeentelĳke beleid en het PWP, het parkeerbeleid en een vol-


SAB‘EINDHOVENledig overzicht van de verkeersstructuur. 

Antwoord.-


In het bestemmingsplan is reeds een uiteenzetting gegeven van het gemeentelijk 


verkeers- en vervoersbeleid. Aanvulling waar nodig zal worden gegeven. Tevens zal 


nadere aandacht besteed worden aan het parkeerbeleid en de verkeersstructuur 


(reeds grotendeels opgenomen). 


Aandacht dient te worden besteed aan de nut/noodzaak en de ruimtelijke gevolgen 


van de 514. 


Antwoord: 


Met het overnemen van de 514 uit het bestemmingsplan Secundaire weg 14, wordt 


een bestaand plan overgenomen. De nut en noodzaak van deze weg en de gevolgen 


hiervan zĳn reeds in dit plan uitgebreid aangegeven. Dit geldt tevens voor de effec-


ten voor het onderliggende wegennet. Deze zijn nauwgezet inzichtelijk gemaakt. 'Wĳ 


volstaan met een korte verwĳzing naar dit bestemmingsplan. 


10 	 Ten aanzien van de ontsluiting voor Tuindorp-Noord dient 0p basis van de te ver-
wachten intensiteiten een onderbouwing te worden gegeven omtrent de ontslui-
tingsstructuur en er dient te worden afgewogen of één hoofdontsluiting voldoende 
is. 

Antwoord.-


De ontsluiting van Tuindorp-Noord is nader onderbouwd. Hieruit blijkt dat één 


hoofdontsluiting via de Weyevlietweg toereikend is. 


11 	 Op de plankaarten dient de aanduiding van de bestemmingen verduidelĳkt te 
worden. 



Antwoord.-
. 

Het bestemmingsplan is gemaakt volgens de standaardsystematìek van de gemeen-
te Vlissingen. Een groot aantal plannen is volgens deze systematiek ontwikkeld, 
waarbij niet eerder opmerkingen zijn gemaakt van de zijde van de provincie over de 

00w 
I 

onduidelijke aanduidingen op de plankaart. De systematiek blijft gehandhaafd. 

12 Artikel 12 uit de voorschriften dient te worden venNijderd. Tevens dient aandacht 
besteed te worden aan de regeling omtrent buisleidingen. 
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Antwoord-
Artikel12 van de voorschriften is inhoudelijk aangepast en ondergebracht in het 
nieuwe hoofdstuk III van de voorschriften. In dit artikel wordt geregeld dat woning-
bouw binnen een Ieidingzone in principe niet is toegestaan, maarslechts via een 
vrijstelling. 

BESTEMMINGSPLAN 

13 ln toelichting aangeven ofer in het plangebied vuurwerkopslagplaatsen aanwezig 
I zijn. 

Antwoord.-
SAB'EINDHOVEN 

In het plangebied zijn geen vuurwerkopslagplaatsen gesitueerd. 

14 Artikel 13 uit de voorschriften dient te worden aangepast. 

Antwoord.-
In de voorschriften is artikel13 inhoudelijk aangepast en verplaatst naar het nieuwe 
hoofdstuk III. In het ‘nieuwe’ artikel 27 wordt geregeld dat nieuwe bedrijfs- en 
dienstwoningen in principe niet zijn toegestaan binnen de LPG-zone, maar slechts 
via een vrijstelling. 

15 De vrijstelling voor de hoogte van antenne-opstelpunten dient gemaximaliseerd te 
worden. 

Antwoord.-
Op basis van het huidige beleid en toekomstige wetgeving is de bouw van antennes 
tot een hoogte van 40 meter mogelijk. Via een vrijstelling kan de bouw van antennes 
tot een maximale hoogte van 55 meter worden toegestaan. 

16 Bij nieuwe ontwikkelingen dient aandacht te worden besteed aan visueel-
landschappelijke aspecten. 

Antwoord: 
Bij de ontwikkeling van Tuindorp zal aandacht worden besteed aan de visueel-
landschappelijke aspecten door middel van een beeldkwaliteitplan. In de voorschrif— 
ten wordt het opstellen van een beeldkwaliteitplan verplicht gesteld bij het maken 
van een uitwerkingsplan. 



17 	 Het distributie-planologisch onderzoek dient toegevoegd te worden aan het plan. 

Antwoord: 


In het voorontwerp van dit plan was een distributie-planologisch onderzoek als bij-


lage aangekondigd, in verband met de uitbreiding van winkelcentrum Papegaaien— UJ \O 

burg. Alle nieuwe ontwikkelingen in en rondom het winkelcentrum zijn uit het plan I 
gehaald, zodat de rapportage van het distributie-planologisch onderzoek niet meer 
hoeft te worden toegevoegd. 

GROOT-LAMMERENBURG 

18 	 Er dient binnen de agrarische doeleinden aandacht besteed te worden aan de 
streekplanherziening Nieuwe Economische Dragers (NED). Tevens dient aandacht te 
worden besteed aan de afstand tussen agrarische bedrijven en woon- en verblijfsre-
creatiegebieden. Ook dient het advies van de provincie omtrent kleinschalig kampe-
ren te worden betrokken bij de regeling in dit plan. In samenhang hiermee wordt ook 

BESTEMMINGSPLANaanbevolen om artikel 23, lid 4 nader te bekijken. 

Antwoord.- I 
In het plan is aandacht besteed aan de verbreding van de plattelandseconomie, 
zoals aangegeven in de streekplanherziening NED. Echter, over de toepassing van 

SAB'EINDHOVEN dit beleid in het agrarische gebied dat deel uitmaakt van het bestemmingsplan, 


heeft de gemeente zich al eerder uitgesproken, namelijk in de 3e herziening van het 


bestemmingsplan buitengebied. Besloten is om het beleid niet van toepassing te 


verklaren, vanwege het geformuleerde beleid over het gebied tussen Middelburg en 


VIissingen. 


In het plan is aandacht besteed aan de benodigde afstanden tussen verschiIIende 


agrarische bedrĳven en woongebieden. Dit betekent voor enkele plekken dat de 


mogelijkheden voor woningbouw worden beperkt tot dat de agrarische bedrijfactivi-


teiten worden beëindigd. Als gevolg hiervan zijn de voorschriften op enkele plaatsen 


aangepast. 


In de beleidsvisie kleinschalig kamperen van het stadsgewest is aangegeven welke 


gebieden in principe geschikt zijn voor kleinschalig kamperen. Slechts één perceel 


binnen het plangebied van Groot-Lammerenburg wordt in de beleidsvisie als ge-


schikt benoemd. Echter, bij nadere beschouwing van de gestelde randvoorwaarden 


blijkt het betreffende agrarisch bedrijf niet geschikt. De bepaling met betrekking tot 


kleinschalig kamperen is om die reden uit de voorschriften gehaald. 


19 	 Beeldbepalende en cultuurhistorische panden/gebieden en archeologisch waarde-
volle gebieden dienen geregeld te worden middels een (sub)bestemming. Tevens 
dient de bijlage met beeldbepalende panden opgenomen te worden. 

Antwoord.-
De systematiek met betrekking tot het bestemmen van cultuurhistorische pan-
den/gebieden en archeologisch waardevolle gebieden zal overgenomen worden uit 
het (reeds in vooroverleg geweest zijnde) bestemmingsplan Binnenstad. De bijlage 

'wordt bijgevoegd. 



20 	 De resultaten van het overleg met de archeoloog dienen opgenomen te worden. 
Tevens dient in alle wijzigingsbevoegdheden opgenomen te worden dat archeolo-
gisch onderzoek is gekoppeld aan de wijziging. Tevens dient de definitie van bodem— 
verstoring verruimd te worden en artikel 8, lid 2 van de voorschriften en de begrips-

0.D omschrijving aangepast te worden. 
I 

Antwoord.-


De aangegeven wijzigingen worden in het bestemmingsplan overgenomen. 


GROOT—LAMMERENBURG 

21 	 Aanbeveling om in de toelichting een overzichtskaart op te nemen van het plange-
bied en alle bestemmingsplannen die vervangen zijn. 

Antwoord.-
In de aanleiding staat aangegeven welke bestemmingsplannen worden vervangen 

BESTEMMINGSPLAN door het plan Groot-Lammerenburg. De plankaarten geven duidelijk weer welke 
gebieden binnen de grenzen van dit plan vallen. 

I 
22 	 Wìjzìgìngsbevoegdheìd V dient op de kaart in de toelichting te worden opgenomen. 

SAB‘EINDHOVEN Antwoord: 


De ontwikkeling waarop wĳzigingsbevoegdheid V betrekking had, is uit het plan 


gehaald. 


Delta Nutsbedrĳven B.V. 


Van Delta Nutsbedrijven is geen reactie ontvangen. 


Gemeente Middelburg 
Per brief van 18 januari 2002 heeft de gemeente Middelburg laten weten geen op-
merkingen te hebben over het plan. 

' 

Gemeente Veere 
Per brief van 16 januari 2002 heeft de gemeente Veere laten weten geen opmerkin-
gen te hebben over het plan. 

Waterschap Zeeuwse Eilanden 
Per brief van 11 maart 2002 heeft het waterschap de volgende opmerkingen ge-
maakt: 

WZE is akkoord met de bestemming van de ]. van Beierenweg en Vrijburgstraat tot 
verkeersdoeleinden, mits wegsloten binnen de bestemming passen. 

Antwoord-


De wegsloten passen binnen de bestemming verkeersdoeleinden. 


Langs de bij het Waterschap in beheerzijnde wegen client een 20 meter bebou-


wingsvrije strook te worden aangehouden. 


Antwoord: 


Langs deze wegen zal de 20 meter bebouwingsvrije strook gehandhaafd worden, 


dan wel zal een ontheffing worden aangevraagd
�



I 

Watertoets client voortaan vooraf met het WZE besproken te worden 

Antwoord: 
Naar aanleiding van deze reactie is de watertoets besproken met WZE, gezamenlijk 
zijn de elementen van de watertoets besproken. In dit overleg heeft WZE aangege-
ven dat de watertoets voornamelijk van belang is bij nieuwe (concrete) ontwikkelin-
gen. Tuindorp-Noord is nog niet concreet genoeg om reeds nu een wateradvies te 
geven voor dit gebied. WZE dient bij de uitwerking nauw te worden betrokken. In het 
kader van dit bestemmingsplan is het in bestaande wijken met ongunstige situaties 
met betrekking tot water, onmogelijk om de ongunstige situaties om te buigen in 
gunstige situaties. Dit kost tijd en veel geld. De watertoets is aangepast op grond 
van de Handreiking watertoets en op basis van afspraken met WZE. 

Bij de invulling van de bouwlocaties dient aandacht te worden besteed aan de 
mogelijkheden om verhard oppervlak af te koppelen 

Antwoord.-
Bij invulling en herinrichting van wijken wordt dit aspect meegenomen. Dit geldt ook 
voor de uitwerking van het bouwplan voor de nieuwe woonwijk Tuindorp-Noord. 

Binnen de invulling van de bouwlocaties dient het mogelijk te zijn om water te 
realiseren.-

Antwoord.-


Bij de uitwerking van Tuindorp-Noord wordt dit nader ingevuld. Water in dit plange— 


bied zal mogelijk zijn. 

Gezien de lage ligging van Tuindorp-Noord zal er meer berging nodig zijn dan 5%. 

Antwoord.-
Bij uitwerking van Tuindorp-Noord zal nadrukkelijk aandacht gevraagd worden voor 
berging. Deze moet voldoen aan waterbeheer 21‘g eeuw. 

Er dient bij de bouw van woningen voldoende afstand te worden gehouden ten 
aanzien van de onderbemaling en de overstort 

Antwoord.-


Er zal voldoende afstand worden gehouden ten aanzien van de onderbemalìng en de' 


overstort. Dit aspect wordt meegenomen bij de uitwerking van Tuindorp-Noord. 


Uit het stedelijke waterplan dat in ontwikkeling is, zal moeten worden afgeleid of er 
voldoende berging in het gebied is of dat er toch compenserende maatregelen moe-
ten worden genomen en extra berging moet worden aangelegd. Tevens dienen de 
taken en bevoegdheden t.a.v. het onderhoud van de waterlopen en —partijen te wor-
den vastgelegd. 

Antwoord.-
De concrete invulling zal worden gegeven in het waterplan 2003. Met dit waterplan 
dient rekening te worden gehouden bij de uitwerking van Tuindorp-Noord 

H‚(> 

GROOT-LAMMERENBURG 

BESTEMMINGSPLAN 

SAB‘EINDHOVEN 

I 



9 Waterlopen dienen binnen de bestemming Agrarische doeleinden worden toege-
staan 

Antwoord: 
J> N 
I 

De voorschriften zullen zodanig aangepast worden dat waterlopen binnen de agrari-
sche bestemming passen. 

6 ZLTO 
GROOT-LAMMERENBURG 

Per brief van 5 maart 2002 heeft ZLTO laten weten geen opmerkingen te hebben over 
het plan. 

7 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Per brief van 12 maart 2002 heeft het ministerie laten weten geen opmerkingen te 
hebben over het plan. 

BESTEMMINGSPLAN 

I 

SAB’EINDHOVEN 
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BĲLAGE 1INSPRAAKPLAN 





INSPRAAKPLAN VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN GROOT-LAMMERENBURG 
INSPRAAKONDERWERP 
Het onderwerp van inspraak vormt het voorontwerp van het bestemmingsplan Groot-Lammerenburg. Dit bestem-
mingsplan beoogt, 0p grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), de bestemming van de gronden In 
Rosenburg, Bossenburg, Weijevliet, de weg 814, Zuidbeek, Papegaaienburg, Westerzicht, Hofwijk, West-Souburg, 

’tTuindorp, Wissel en de omgeving van de Vrijburgstraat (exclusief bedrijventerrein Vrijburg) te regelen. Het plan 
wordt aan de zuidkant begrensd door de Sloeweg en aan de noordkant door de Jacoba van Beierenweg, de 
Vrijburgstraat en het bedrijventerrein Vrijburg. Westelijk vormt Paauwenburg en Lammerenburg de grens en 
oostelijk de Nieuwe Vlissingseweg. In dit plan wordt de uitbreiding van Tuindorp-noord meegenomen. 

DOELGROEP VOOR INSPRAAK 
Tot de doelgroep voor inspraak behoren de eigenaren in en gebruikers van het gebied. Deze doelgroep wordt 
bereikt door een publicatie in de Faalissinger. In de publicatie wordt kort uiteengezet dat het gaat om het 
regelen van de bestemmingen In voornoemd gebied. In de publicatie wordt vermeld dat het originele plan ter inzage 
ligt bij de gemeente Vlissingen en dat het plan te koop is voor een bedrag van NLG 100,00 (€ 45,38). In principe 
kunnen ook andere belangstellenden den de hiervoor genoemden tot de doelgroep worden gerekend. Zĳ kunnen 
eveneens het plan inzien en/of kopen enlof inspraakreacties indienen. 

TIJDSCHEMA VOOR PLANOPSTELLING, INSPRAAK EN BESLUITVORMING 
- kennisneming van v00rontwerp-bestemmingsplan commissie ROS 17-01-2002 
- verschijning voorontwerp-bestemmingsplan 24—01-2002 
- schriftelijke reacties mogelijk tot en met 20-02-2002 
Afhankelijk van aantal en aard van de inspraakreacties en de resultaten van het vooroverleg zal gestreefd worden 
naar behandeling van de reacties in een vergadering van de commissie Ruimtelijke ordening en Stedelijke 
ontwikkeling van in mei 2002. De insprekers ontvangen hierover bericht. 

BESCHIKBAARHEID INSPRAAKSTUKKEN 
Het bestemmingsplan (toelichting, voorschriften + plankaart) ligt ter inzage bij de directie Grondgebied in het 
stadhuis (begane grond, kamer 034). Exemplaren van het bestemmingsplan (planbeschrijving + plankaart) zijn voor 
belangstellenden te koop bij de directie Bedrijfsvoerlng afdeling Bestuursondersteuning In het stadhuis voor NLG 
100,00 (EUR 45,38) per stuk. Het plan is hier ook (beperkt) te leen voor NLG 100,00 (EUR 45,38) (kostprijs, wordt 
als statiegeld terugbetaald bij inlevering). 

INSPRAAKVERWERVING 
Het indienen van reacties is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Schriftelijke reacties moeten vòòr 20 februari 
2002 worden gericht aan: B & W van VIissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN. 

INSPRAAKVERWERKING EN TERUGKOPPELING INSPRAAKRESULTATEN 
De inspraakreacties worden opgenomen in een inspraakschrift als volgt: reactie (van de inspreker), commentaar en ~ 
conclusies (beide van b&w). Het inspraakschrift wordt, met een uitnodiging voor de vergadering van de commissie 
Ruimtelijke ordening en Stedelijke ontwikkeling, toegezonden aan alle insprekers in de week voorafgaande aan de 
vergadering van deze commissie. 

INSPRAAKVERANTWOORDING EN TERUGSPRAAK 
De insprekers (en andere belangstellenden) kunnen met gebruikmaking van het spreekrecht reageren op de 
inspraakverantwoording tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke ordening en Stedelijke ontwikkeling. 

BESLUITVORMING/PROCEDURE WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING 
Burgemeester en wethouders leggen vervolgens het ontwerp-bestemmingsplan op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening gedurende vier weken ter visie. De tervisielegging wordt door middel van een advertentie in de 
PZC en de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt. Het indienen van zienswijzen is gedurende de daarin 
genoemde periode mogelijk. Het naar aanleiding van de ingediende zienswijzen al dan niet aangepaste ontwerp-
bestemmingsplan wordt hierna behandeld in een vergaden’ng van de commissie Ruimtelijke ordening en stedelijke 
ontwikkeling. Daarbij bestaat voor indieners van zienswijzen (en andere belangstellenden) de gelegenheid om met 
gebruikmaking van het spreekrecht te reageren op de zienswijzen. Indieners van zienswijzen ontvangen een 
uitnodiging voor deze commissievergadering. De gemeenteraad zal tenslotte het bestemmingsplan definitief 
vaststellen. ledereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt van het gemeentebestuur bericht over de beslis-
sing van de gemeenteraad. 





BĲLAGE 2 INSPRAAKSCHRIFT 





VERWERKING INSPRAAKREACTIES VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN GROOT-
LAMMERENBURG 

Het bestemmingsplan Groot-Lammerenburg is in het kader van vooroverleg verzonden aan de 
volgende instanties: 

Provinciaal Planologische Commissie 

Delta Nutsbedrijven B.V. 


Gemeente Middelburg 

‚“@??-WN?" Gemeente Veere 


Waterschap Zeeuwse Eilanden 


ZLTO 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 


De rapportage van het vooroverleg en de inspraak is hieronder weergegeven. 

Tijdens de inspraakperiode zijn 68 inspraakreacties ontvangen, waarvan 61 ten aanzien van de 

revitalisering van het wijkwinkeloentrum Papegaaienburg. Gezien de vele reacties worden deze per 


onderwerp samengevat en becommentarieerd. De adressen van insprekers zijn bijgevoegd.


Tevens is er een aantal inspraakreacties ontvangen die betrekking hebben op andere onderdelen van 

het bestemmingsplan. Deze worden individueel behandeld. 


Reacties vooroverleg Commentaar 	 Conclusie 

1. 	 Provinciaal Planologische
Commissie, Postbus 165, 
4330 AD Middelburg, 
In de pIantoeIichting dient een a. Er zal een beschrijving worden a. Bestemmingsplan wordt 
aparte beschrijving te worden opgenomen in de toelichting aangepast. 


gegeven van het rijks- betreffende rijks—, provinciaal en 

provinciale en gemeentelijke gemeentelijk beleid. Aandacht zal 


ruimtelijke beleid. Expliciete besteed worden aan het 


aandacht dient besteed te bundelingsgebied, het stedelijke 


worden aan de Se nota RO, de netwerk, de prioriteitsvolgorde 


prioriteitsvolgorde uit het qua woningbouwlocatie en die 


streekplan en het delen van het intergemeentelijk 


intergemeentelijke structuurplan die betrekking 


structuurplan. hebben op Groot—Lammerenburg.

Aandacht zal o.a. geschonken

De ruimtelijke eisen ten aanzien worden aan verbetering b. Bestemmingsplan wordt 
van Tuindorp-Noord uit het fietsnetwerk, bereikbaarheid aangepast. 
intergemeentelijke structuurplan platteland per fiets en 
dienen opgenomen te worden. beeldkwaliteit bij de inrichting. 

Artikel 11 zal gewijzigd worden. 
Artikel 11 dient verwĳderd te c. Bestemmingsplan wordt 
worden uit de planvoorschriften. d. De akoestische resultaten zullen gewijzigd.
De akoestische resultaten van worden opgenomen. Tuindorp- d. Resultaten akoestische 
een aantal woningbouwlocaties Noord wordt een 30km regime, en onderzoeken worden 
dienen in het plan opgenomen wordt momenteel ook door wijken opgenomen. 
te worden. Dit geIdt ook voor en wegen omringd met een 30km-
Tuindorp. regime. Akoestisch onderzoek is 

derhalve niet nodig. 
e. De bodemresultaten zijn bekend 

De resultaten van het en worden in het e. Bodemonderzoek Tuindorp-
bodemonderzoek voor bestemmingsplan opgenomen. Noord wordt opgenomen.
Tuindorp—Noord dienen Het terrein is geschikt voor het 
opgenomen te worden. voorgenomen gebruik. 

Overleg heeft plaatsgevonden
De watertoets dient te voldoen met waterbeheerder. De De watertoets wordt 

f. 

f. 

aan de Handreiking watertoets waterbeheerder heeft de aangepast aan de adviezen 
bijlage 2. Overleg met aspecten die in de watertoets van WZE en voor zover 
waterbeheerder nodig. moeten worden opgenomen mogelijk en noodzakelijk aan 

aangegeven. Ingevolge het de Handreiking watertoets. 



De economische 
uitvoerbaarheid van het plan 
dient aangetoond te worden. 
Het onderdeel verkeer en 
vervoer in de toelichting dient 
aangevuld te worden met: de 
hoofdlĳnen uit het 
gemeentelijke beleid en het 
PWP, het parkeerbeleid, en 
een volledig overzicht van de 
verkeersstructuur. 

Aandacht dient besteed te 
worden aan de nut/noodzaak 
en de ruimtelijke gevolgen van 
de S14. 

Ten aanzien van de ontsluiting 
voor Tuindorp-Noord dient 
o.b.v. te verwachten 
intensiteiten een onderbouwing 
gegeven te worden omtrent de 
ontsluitingsstructuur en af te 
wegen of 1 hoofdontsluiting 
voldoende is. 
Op de plankaarten dient de 
aanduiding van de 
bestemmingen verduidelijkt te 
worden. 

Artikel 12 uit de voorschriften 
dient te worden verwijderd.
Tevens dient aandacht'besteed 
te worden aan de regeling 
omtrent buisleidingen. 
In toelichting aangeven of er in 
het plangebied 
vuunNerkopslagplaatsen
aanwezig zijn. 
Artikel 13 uit de voorschriften 
dient te worden aangepast. 

overleg heeft WZE aangegeven 
pas bij de uitwerking van Tuindorp 
een wateradvies te kunnen geven 
en dat de watertoets voornamelijk 
van toepassing is op nieuwe 
ontwikkelingen. Voor bestaande 
gebieden wordt volstaan met de 
beschrĳving van de 
wateraspecten.
De economische uitvoerbaarheid 
zal aangetoond worden in het 
bestemmingsplan. 
In het bestemmingsplan is reeds 
een uiteenzetting gegeven van 
het gemeentelijk verkeers- en 
vervoersbeleid. Aanvulling waar 
nodig zal worden gegeven.
Tevens zal nadere aandacht 
besteed worden aan het 
parkeerbeleid en de 
verkeersstructuur (reeds
grotendeels opgenomen).
Met het overnemen van de 814 
uit het bestemmingsplan
Secundaire weg 14, wordt een 
bestaand plan overgenomen. De 
nut en noodzaak van deze weg 
en de gevolgen hiervan zijn reeds 
in dit plan uitgebreid aangegeven. 
Dit geldt tevens voor de effecten 
voor het onderliggende wegennet.
Deze zijn nauwgezet inzichtelijk 
gemaakt. Wij volstaan met een 
korte verwijzing naar dit 
bestemmingsplan.
De ontsluiting van Tuindorp-
Noord wordt nader onderbouwd. 

Het bestemmingsplan is gemaakt
volgens de standaardsystematiek k. 
van de gemeente Vlissingen. Een 
groot aantal plannen is volgens 
deze, naar onze mening heldere, 
systematiek ontwikkeld, waarbij 
nooit opmerkingen zijn gemaakt 
van de zijde van de provincie over 
de onduidelijke aanduidingen op
de plankaart. De systematiek blijft 
gehandhaafd. 
In de voorschriften zal artikel 12 
vervangen worden door 
zoneringsvoorschriften. 

Er zijn in het plangebied geen
vuuwverkopslagplaatsen
aanwezig. 

In de voorschriften zal artikel 13 
worden vervangen door een 
zonevoorschrift welke voorkomt 
dat in het gebied woonbebouwing 

Economische uitvoerbaarheid 
wordt opgenomen in het plan. 

Bestemmingsplan wordt 


aangepast. 


Bestemmingsplan wordt 
aangepast. 

Bestemmingsplan wordt 
aangepast. 

Bestemmingsplan
ongewijzigd. 

Bestemmingsplan wordt 
gewijzigd. 

Bestemmingsplan
ongewijzigd. 

Bestemmingsplan wordt 
aangepast. 



De vrijstelling voor de hoogte 
van antenne-opstelpunten dient 
gemaximaliseerd te worden. 

Bĳ nieuwe ontwikkelingen dient 
aandacht besteed te warden 
aan visueel-landschappelijke 
aspecten. 

Het distributie-planologisch 
onderzoek dient toegevoegd te 
worden aan het plan. 
Er client binnen de agrarische 
doeleinden aandacht besteed te 
worden aan de Nieuwe 
Economische Dragers. Tevens 
dient aandacht besteed te 
worden aan de afstand tussen 
agrarische bedrijven en woon-
en verblijfsrecreatiegebieden. 
Tevens dient het advies van de 
provincie omtrent kleinschalig 
kamperen betrokken warden bij 
de regeling in dit plan. 

Beeldbepalende en 
cultuurhistorische 
panden/gebieden en 
archeologisch waardevolle 
gebieden dienen geregeld te 
worden middels een 
(sub)bestemming. Tevens dient 
de bijlage met beeldbepalende
panden opgenomen te worden. 

De resultaten van het overleg 
met de archeoloog dienen 
opgenomen te worden. Tevens 
dient in alle 
wijzigingsbevoegdheden 
opgenomen te worden dat 
archeologisch onderzoek is 
gekoppeld aan de wijziging. 
Tevens dient de definitie van 
bodemverstoring verruimd te 
worden en artikel 8, lid 2 van de 
voorschriften en de 
begripsomschrijving aangepast 
te warden. 
Aanbeveling om in de 
toelichting een overzichtskaart 
op te nemen van het 
plangebied en alle 
bestemmingsplannen die 
vervangen zijn. 

Wijzigingsbevoegdheid V dient 
op de kaart in de toelichting te 
worden opgenomen.
Aanbeveling om artikel 23, lid 4 

is toegestaan. Bedrijfs- en 
dienstwoningen zijn op basis van 
deze regeling niet toegestaan 
binnen de LPG-regeling. 
Maximalisatie vrijstelling tot 55 
meter. 40 meter is op basis van 
huidige beleid en toekomstige 
wetgeving mogelijk. Antennes 
vaak niet hoger dan 55 meter. 
Bij de ontwikkeling van Tuindorp 
zal aandacht besteed worden aan 
de visueel-landschappelijke 
aspecten middels een 
beeldkwaliteltplan. 
Het onderzoek zal. indien nodig,
toegevoegd worden. 

In het plan zal aandacht besteed 
worden aan de verbreding van de 
plattelandseconomie, zoals 
aangegeven in de NED. Tevens 
zal aandacht besteed warden aan 
benodigde afstanden tussen 
verschillende gebieden, o.a. de 
afstand tussen de 
kassenbedrijven in het gebied en 
de woningbouw. Het advies ten 
aanzien van het beleid 
kleinschalig kamperen zal 
voorzover relevant worden 
meegenomen.
De aanpak en systematiek met 
betrekking tot het bestemmen van 
cultuurhistorische 
panden/gebieden en 
archeologisch waardevolle 
gebieden zal overgenomen
warden uit het (reeds in 
vooroverleg geweest zijnde) 
bestemmingsplan Binnenstad. De 
bijlage wordt bijgevoegd.
De aangegeven wijzigingen 

5-0-worden in het bestemmingsplan 
overgenomen. 

In de aanleiding staat 
aangegeven welke 
bestemmingsplannen warden 
vervangen door het plan Groot-
Lammerenburg. De plankaarten 
geven duidelijk weer welke 
gebieden binnen dit plan vallen. 
De plankaarten en de 
voorschriften zullen nader op 
elkaar worden afgestemd. 
In het kader van het beleid 
kleinschalig kamperen en NED 

Bestemmingsplan wordt 
aangepast. 

Bestemmingsplan
ongewijzigd. Wordt in de 
uitwerking van Tuindorp-
Noord meegenomen. 

Bestemmingsplan wordt 
aangepast 

Bestemmingsplan wordt 
aangepast 

Bestemmingsplan wordt 
aangepast. 

Bestemmingsplan wordt 
aangepast. 

Bestemmingsplan
ongewijzigd. 

Bestemmingsplan wordt 
aangepast. 

Bestemmingsplan wordt 



i.v.m. kleinschalig kamperen
nader te bekijken. 

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

Geen reactie 

3. 	 Gemeente Middelburg,
Postbus 61, 4330 AB 
Middelburg

Geen opmerkingen 

4. 	 Gemeente Veere, Postbus 
1000, 4357 ZV Domburg

Geen opmerkingen 

5. 	 Waterschap Zeeuwse 
Eilanden, Postbus 114, 
4460 AC Goes 

a. 	 Accoord met bestemming
Verkeersdoeleinden J. van 
Beierenweg en Vrijburgstraat 
mits wegsloten binnen 
bestemming passen. 

b. 	 Langs de bij het Waterschap in 
beheer zijnde wegen dient een 
20 meter bebouwingsvrije 
strook te worden aangehouden. 

c. 	 Watertoets dient voortaan 
vooraf met het WZE besproken 
te worden. 

d. 	 Bij de invulling van de 
bouwlocaties dient aandacht 
besteed te worden aan de 
mogelijkheden om verhard 
oppervlak af te koppelen 

e. 	 Binnen de invulling van de 
bouwlocaties dient het mogelijk 
te zijn om water te realiseren. 

f. Gezien de lage ligging van 
Tuindorp-Noord zal er meer 
berging nodig zijn den 5%. 

9. 	 Er dient bij de bouw van 

wordt artikel 23 nader bekeken. 

De wegsloten passen binnen de 
bestemming Verkeersdoeleinden. 

Langs deze wegen zal de 20 
meter bebouwingsvrije strook 
gehandhaafd worden den wel zal 
een ontheffing worden 
aangevraagd. 
Watertoets is besproken met 
WZE, gezamenlijk zijn de 
elementen van de watertoets 
besproken (na inspraakreactie). In 
dit overleg heeft WZE 
aangegeven dat de watertoets 
vnl. van belang is bij nieuwe 
(concrete) ontwikkelingen. 
Tuindorp—Noord is nog niet 
concreet genoeg om reeds nu 
een wateradvies te geven voor dit 
gebied. WZE dient bij de 
uitwerking nauw te worden 
betrokken. In het kader van dit 
bestemmingsplan is het in 
bestaande wijken met ongunstige 
situaties m.b.t. water, onmogelijk 
om de ongunstige situaties om te 
buigen in gunstige situaties. Dit 
kost tijd en veel geld. 
Bij invulling en herinrichting van 
wijken wordt dit aspect 
meegenomen. 

Bij de uitwerking van Tuindorp-
Noord wordt dit nader Ingevuld.
Water in dit plangebied zal 
mogelijk zijn. 
Bij uitwerking van Tuindorp-Noord 
zal nadrukkelijk aandacht 
gevraagd warden voor berging.
Deze moet voldoen aan 
waterbeheer 21 e eeuw. 
Er zal voldoende afstand worden 

aangepast. 

Bestemmingsplan ongewijzigd 

Bestemmingsplan ongewijzigd 

Bestemmingsplan ongewijzigd 

a. 	 Bestemmingsplan
ongewijzigd. 

b. 	 Bestemmingsplan 
ongewijzigd. 

c. 	 De watertoets wordt 
aangepast op grond van de 
Handreiking watertoets en op 
basis van afspraken met 
WZE. 

d. 	 Bij nadere uitwerking 
bestemmingsplan (Tuindorp-
Noord) 

e. 	 Bij nadere uitwerking 
bestemmingsplan. 

:'h Bĳ nadere uitwerking 
bestemmingsplan. 

g. 	 Bij nadere uitwerking 



h. 

woningen voldoende afstand te 
worden gehouden van de 
onderbemaling en de overstort. 

Uit het stedelijke waterplan, dat 
in ontwikkeling is, zal moeten 
warden afgeleid of er voldoende 
berging in het gebied is of dat 
er toch compenserende
maatregelen moeten worden 
genomen en extra berging moet 
worden aangelegd. Tevens 
dienen de taken en 

gehouden t.a.v. de onderbemaling 
en de overstort. Dit aspect wordt 
meegenomen bij de uitwerking 
van Tuindorp-Noord.
De concrete invulling zal warden 
gegeven in het waterplan 2003. 
Met dit waterplan dient rekening 
te warden gehouden bij de 
uitwerking van Tuindorp-Noard. 

h. 

bestemmingsplan. 

Bij nadere uitvverklng 
bestemmingsplan 

bevoegdheden t.a.v. het 
onderhoud van de waterlopen 
en —partijen te worden 

i. 

vastgelegd. 
Waterlopen dienen binnen de 
bestemming Agrarische 
doeleinden worden toegestaan. 

De voorschriften zullen zodanig 
aangepast warden dat waterlopen 
binnen de agrarische bestemming 

I. Aanpassing bestemmingsplan 

passen. 

6. ZLTO, Postbus 46, 4460 
BA Goes 

Bestemmingsplan ongewijzigd 

Geen opmerkingen 
7. Ministerie van Verkeer en Bestemmingsplan ongewijzigd 

Waterstaat, Postbus 5014, 
4330 KA Middelburg

Geen opmerkingen 

De inspraakreacties ten aanzien van het wijkwinkelcentrum Papegaaienburg, hebben collectief 
betrekking op: 

Aantasting groenvoorzieningen in de wijk; 
Slechte en onduidelijke communicatie door gemeente omtrent ontwikkelingen; 


Waardevermindering woningen;


Hoogbouw; 

.IQTT'F'UOPU? Uitbreiding GAK-gebouw;


Toename verkeer; 


Uitbreiding winkelcentrum en plaatsing kiosk 


Bauw podotherapeutisch centrum 


Ad. A 
Reactie aantasting groenvoorzieningen in de wijk: 
De reacties spitsen zich toe op verdwijning van groenvoorzieningen in de wijk ten kosten van 
bebouwing of verharding. Het betreft de bestaande groenvoorzieningen achter de woningen aan de 
Kíevietsprenk waar een fietspad is geprojecteerd, de groenvoorziening langs de Weijevlietweg zowel 
naast het GAK-gebouw als op de Iocatie waar een toekomstige podotherapeut is gesitueerd en het 
groen met speelvoorzieningen tussen het winkelcentrum en de Schaapskooi. Met name de locaties 
aan de Weijevlietweg zijn niet opgenomen in de nota bouwen waar het kan. 
Het bestaande fietspad verdwijnt in het huidige plan door de bouw van de woontoren. Het fietspad 
wordt verlegd over de watergang heen en is in de bestaande graenzone geprojecteerd. Bewoners aan 
de Kanariesprenk vaelen zich hierdoor o.a. aangetast in hun privacy (ligging tuin aan 
groenvoorziening) en woongenot en zijn bang voor meer vandalisme en overlast van (brom)fietsers. 
Tevens gaan hierdoor groenvoorzieningen teniet. 
Commentaar: 
Een groot deel van de groenvoorziening die verdwijnt betreft geen structureel graen zoals opgenomen 
in het Groenstructuurplan en maakt geen anderdeel uit van de groene hoofdstructuur. Een deel van 
het graen (speelvoorziening tussen winkelcentrum en Schaapskooi) Is reeds in het bestaande 



bestemmingsplan Papegaaienburg-wijkcentrum bestemd als uit te werken centrumdoeleínden. Een 

wijziging van dit groen is reeds op basis van het geldende bestemmingsplan mogelijk. De nota 

Bouwen waar het kan gaat slechts aver potentiële woningbouwlocaties en niet over andere functies. 

Gezien de plannen in deze vorm geen doorgang zullen vinden, zal in het nieuwe plan, dat in 


samenspraak met de belanghebbenden tot stand zal komen, een nadere afweging ten aanzien van 

het graen moeten warden gemaakt.

Conclusie: 


Afwegingen groen dienen bij het ontwikkelen van een nieuw plan opnieuw gemaakt te worden. 


Ad. B 
Reactie slechte en onduidelijke communicatie door gemeente omtrent ontwikkelingen:

Ondanks meerdere toezeggingen van zowel ambtelijke als politieke zijde is er vooraf aan de 

bekendmaking van de taekomstige plannen voor het wijkwinkelcentrum In het bestemmingsplan

Groot—Lammerenburg, geen informatieavond gehouden dan wel zijn amwonenden niet middels een 

brief ge'informeerd. Omwonende hebben voorafgaand aan de ontwikkelingen van de plannen hun 

wensen niet kenbaar kunnen maken. Duidelijk is gesteld dat bewoners niet tegen revitalisering van het 

winkelwijkcentrum zijn, maar dit dient wel te gebeuren In overleg met de bewoners. 

Commentaar: 

Er is meerdere malen zowel bestuurlijk als ambtelijk kenbaar gemaakt dat er voorafgaand aan de 
bekendmaking van het bestemmingsplan Groot-Lammerenburg, een informatieavond voor de 
omwonenden van het winkelcentrum zou worden georganiseerd. Deze afspraken zijn niet 
nagekomen. Tevens zijn amwonenden niet goed geïnformeerd.
Conclusie: 
De ontvvikkelingsplannen voor Papegaaienburg zullen in de vorm zoals in het voorontwerp 
aangegeven geen doorgang vinden. De ontwikkelingen worden daarom uit het bestemmingsplan
gehaald. In samenspraak met de bewoners zal een nieuw plan worden ontwikkeld. 

Ad. C. 


Reactie: Waardevermindering woningen

Bewoners geven aan dat door de verschiIIende ontwikkelingen in het wijkwinkeloentrum (hoogbouw,

schaduwwerking, aantasting privacy en groen, uitbreiding en Optopping supermarkt, toename verkeer 
etc.) de waarde van de omliggende woningen zal verminderen. 

Commentaar: 

Bij de ontwikkeling van het nieuwe plan zal met bovenstaande aspecten rekening moeten worden 

gehouden. Tevens biedt artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke ordening de mogelijkheid om 

planschade te claimen. De aanvraag om planschade staat Ios van de bestemmingsplanprocedure.

Conclusie: 


Schadeclaims zullen onafhankelijk van het bestemmingsplan moeten worden ingediend. 


Ad. D. 
Reactie: Hoogbouw
De hoogbouw in het winkelcentrum, in de vorm van de woontoren van 45 meter hoogte, het 
naastgelegen gebouw, de toren op de hoek van de Weijevlietweg/ZuIdbeekseweg en de supermarkt
wordt onacceptabel geacht. De hoogbouw tast de structuur van de omliggende wijken aan, welke 
overwegend uit Iaagbouw bestaan (niet hoger den 12 meter). De hoogbouw past niet binnen de 
structuur. Het zicht veranderd zodanig dat het open zicht en de ruimte die er nu is, verlaren gaat.
Tevens zal voor omliggende wijken de privacy en de bezonning verminderen door de woontoren. Daar 
komt bij dat de woontoren is gesitueerd op een deel van de bestaande groenvoorziening waardaor ca. 
10 bomen zullen moeten verdwijnen. Kortom. de woontoren vermindert het woongenot. Tevens doet 
de woontoren in het wijkwinkelcentrum afbreuk aan de Schaapskooi. Hoogbouw'|n het toekomstige
Tuindorp--Noord wordt ook onacceptabel geacht.
Tevens wordt vanwege de hoogbouw gevreesd voor windhinder en mogelijk hiermee in verband te 
brengen schade. 
Commentaar: 
Gezien de structuur van de omliggende wijken (Iaagbouw), zal afgezien worden van dergelijke hoge
bebouwing.


Conclusie: 

De structuur van de bebouwing is een aandachtspunt bij de ontwikkeling van de nieuwe plannen.
�



Ad. E. 
Reactie: uitbreiding GAK-gebouw
Binnen het bestemmingsplan is de mogelijkheid aangegeven om het GAK—gebouw middels een 
Wijzigingsbevoegdheid uit te laten breiden. Het betreft een drielaagse bebouwing waarvan de 
bovenste etage bestemd is voor woningbouw. Tevens zijn op de huidige locatie twee extra woningen 
gesitueerd aan de Pastoor v/d Aalaan. Direct omwonenden vinden het onacceptabel dat op deze 
locatie een zodanige uitbreiding kan worden toegestaan. De hoogte van de uitbreiding tast het 
woongenot aan (o.a. schaduwwerking). De bestaande groenstrook aan de Weijevlietweg gaat 
verlaren. 
Commentaar: 

De opvatting van de amwonenden wordt anderschreven, met uitzondering van de grondgebonden

woningen.


Conclusie: 


De plannen warden uit het bestemmingsplan gehaald. 


Ad. F. 
Reactie: Toename verkeer 
Door de ontwikkelingen in de omgeving (bouw Tuindorp-Noord en Lammerenburg) en in het 
wijkwinkelcentrum zelf (bouw woontoren, uitbreiding van winkelcentrum) zal het verkeer richting het 
wijkwinkelcentrum en Hofwijk toenemen. Het aantal mensen dat haar inkopen hier zal doen zal o.a. 
toenemen. De toename van verkeer brengt extra geluid- en stankhinder met zich. Ook komt de 
veiligheid in het gedrang van met name het kruispunt Weijevlietweg/Kleiweg/Noordbeekseweg. De 
veiligheid op deze kruising is van belang vanwege de oversteek van vele kinderen die schoolgaan in 
Hofwijk (De Wissel). Tevens zijn er bezwaren tegen een verbinding tussen de Lindeijerlaan en de 
Pastoor v/d Aalaan welke geluid- en verkeersoverlast met zich brengt. 
Tevens rijst de vraag of er voldoende parkeergelegenheid overblijft / wordt gerealiseerd voor de 
bezoekers van het winkelcentrum en voor de omwonenden. De parkeergelegenheid op het dak van 
het wijkwinkelcentrum is niet voor bestaande amwonenden beschikbaar, terwijl met name de huidige 
bewaners boven het winkelcentrum ook hier zouden willen parkeren of anders graag garageboxen
zouden zien gerealiseerd. Ook voor bezoekers van de Schaapskooi client voldoende 
parkeergelegenheid te zijn. Tevens dient de Schaapskooi, toegankelijk te blijven op zon- en 
feestdagen en voor rauw— en trouwstoeten, en dient ruimte te zijn voor de maandelijks te plaatsen 
containers en de jaarlijkse snuffelmarkt. 
Commentaar: 
De verkeersveiligheid en de inrichting van het kruispunt Kleiweg, Noordbeekseweg, Weijevlietweg zal 
nader in beschauwing worden genomen bij de ontwikkelingen van het nieuwe plan. Tevens client 
aandacht besteed te worden aan de verkeersaspecten rond de Lindeijerlaan/Pastoor van der Aalaan. 
De parkeernorm dient getoetst te worden aan het nieuwe bebouwingsvoorstel. 
Conclusie: 
De plannen warden uit het bestemmingsplan gehaald. 

Ad. G. 
Reactie: Uitbreiding winkelcentrum en plaatsing kiosk 
De bewoners boven het winkelcentrum en in de nabije omgeving voelen zich door de uitbreiding van 
het winkelcentrum in hun woongenot aangetast. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de hoogte van de 
uitbreiding (extra appartementen, parkeerdak en loopbrug) en de schaduwwerking die hiermee 
gepaard gaat. 
Tevens vinden omwonenden dat de noodzaak voor de uitbreiding niet is aangetoond en er voldoende 
grootschalige voorzieningen in de omgeving aanwezig zijn (o.a. AH of Konmar). Tevens zijn er 
bedenkingen bij de situering van de uitbreiding op het plein en de ruimte om te laden en te Iossen. 
Tevens wordt gevreesd dat de kiosk die gesitueerd is in het plan veel bezoekers en hangjongeren, en 
hiermee gepaarde mogelijke criminallteit en geluidhinder met zich meebrengt. Tevens wordt gevreesd 
dat de kiosk bestemd is voor een frietkraam, die stankhinder met zìch meebrengt.
Commentaar: 
Bij de nieuwe plannen dient rekening te worden gehouden met het woongenot. Tevens dient het 
nieuwe plan de functie te hebben van wijkwinkelcentrum en geen bovenwijks voorzieningenniveau te 
krijgen. Laden en lossen is tevens aandachtspunt bij de nieuwe plannen. 
Conclusie: 
De plannen warden uit het bestemmingsplan gehaald. 



Ad. H. 
Reactie: Bouw podotherapeutisch centrum 
De reacties ten aanzien van de geplande podotherapeut richten zich op de volgende punten.
De podotherapeut wordt grotendeels gesitueerd op de bestaande parkeerplaats en in de 
groenvoorziening. De parkeerplaats verdwijnt richting de naastgelegen groenvoorziening, welke op 
zijn beurt verdwijnt. De vrees bestaat dat de reeds druk bezochte parkeerplaats ook door bezoekers 
van de podotherapeut warden gebruikt. Bewoners boven het winkelcentrum geven de voorkeur aan 
de bouw van garagebaxen alhier voor privé—gebruik. 
Tevens is vanuit de bewaners boven het winkelcentrum bezwaar tegen de hoogte van het gebouw (8 
meter). Bewoners verliezen hierdoor hun "groene" uitzicht. Tevens verminderd de podotherapeut de 
sociale veiligheid gezien het gebouw tegenover de ingang tot de appartementen boven het 
winkelcentrum is gelegen. Tevens wordt de privacy aangetast.
Commentaar: 
De podotherapeut is gesitueerd op de haek van de ingang van Papegaaienburg en dient ook als 
zodanig een representatieve entree te vormen voor het winkelcentrum. De praktijk is geprojecteerd op
de 20-tal bestaande parkeerplaatsen en voor een deal in openbaar groen (geen structureel groen). 
Zuidelijk van de praktijk worden er 27 vervangende parkeerplaatsen aangelegd (meer parkeerplaatsen
den in de bestaande situatie). Voor bezoekers van de praktijk warden aan de oostgevel van de praktijk 
nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. De hoogte van het gebouw is slechts op de noordpunt 8 meter en 
loopt zuidelijk af naar 3 meter hoogte. Het groene uitzicht voor de bewoners verdwijnt niet gezien
momenteel deze locatie ook verhard is in de vorm van een parkeerplaats. De aanwezigheid van de 
praktijk vermindert niet bij voorbaat de sociale veiligheid in de omgeving. De bewoning van de praktijk 
kan de sociale veiligheid zelfs bevorderen. 
Conclusie: 
De bouw van een podotherapeut op bovengenoemde Iocatie wordt niet onacceptabel geacht. Gezien 
de vele negatieve reacties tegen de ontwikkelingsplannen voor het winkelcentrum wordt de praktijk 
niet meer in het bestemmingsplan opgenomen. De bestaande situatie zal in het bestemmingsplan
gehandhaafd warden. 

Slotconclusie ten aanzien van de plannen in Papegaaienburg-wĳkcentrum:

Gezien het ontbreken van draagvlak voor de plannen voor het winkelcentrum zoals weergegeven in 


het voorontwerp-bestemmingsplan Graot-Lammerenburg, zullen de plannen uit het bestemmingsplan

warden gehaald. In samenspraak met de belanghebbenden zal een nieuw plan worden ontwikkeld. 


De volgende reacties omtrent andere onderdelen uit het bestemmingsplan zijn ontvangen: 

Reactie Commentaar 	 Conclusie 

Fam. Dees-Poppe, Nieuwe 
Vlissingseweg 183, 4387 AD 
Vlissingen, 
a. 	 bedenkingen tegen a. lnderdaad mag/moet verondersteld worden a. Bestemmingsplan

woningbouw naast de nrs. 183 dat de vaorgevelrooilijn van nieuwe ongewijzigd. 
-(rooilijn naar achter, waardaor woningen achter de huidige
�

uitzicht op achtertuin ontstaat) voorgevelrooilijn komt te Iiggen. O.b.v. 


an 167 (aldaar in bezit van akoestisch onderzoek zal dit nader moeten 

autostalling i.v.m. vandalisme). warden bepaald. Bij de uitwerking van een 


bouw— en inrichtingsplan zal de fam. Drees 
betrokken worden om met hun belangen 
rekening te houden. Het bezit van een 
autostalling wordt niet overwegend geacht 
ten opzichte van de beoogde verbetering 
van de omgeving, het straatbeeld en de 
semi-bedrijvigheid. Bovendien kan voor het 
stallingsprobleem van auto's wellicht een 
oplossing worden gevonden. Overigens 
heeft de grond ten noorden van nr. 183 al 
een bestemming woondoeleinden in het 
daar geldende bestemmingsplan Vrijburg,
1e herziening. 



b. 	 Waarom niet van tevoren 
ingelicht i.t.t. andere 
belanghebbenden. 

Fam. R. Vos, Noorderbaan 2, 
4386 CA Vlissingen 
a. 	 bedenkingen tegen het 

aanmerken van de Westerbaan 
als één van de 
ontsluitingswegen van 
Tuindorp—Noord. Verzoek tot 
nader onderzoek naar 
ontsluitingsopties. 

Stienstra woningproject-
antwikkeling, T.a.v. G.J.M. 
Habets, Postbus 56, 6400 AB 
Heerlen 
a. 	 de Iocatie Zuidbeek met haar 

diverse 
ontwikkelingsmogelijkheden 
zoals woningbouw,
woningbouw met recreatie etc. 
dient in het bestemmingsplan te 
worden opgenomen. 

Arcus Projectontwikkeling, 
T.a.v. C.P. de Koster, Postbus 
47, 4493 ZG Kamperland 
a. 	 verzoekt om de bestemming 

aan de Vrijburgstraat op het 
kassenperceel van Van Soelen, 
te wijzigen middels een 
wijzigingsbevoegdheid in een 
bestemming waar woningbouw 
is toegestaan. 

b. 	 Vrijburgstraat 42 dient de 
bestemming wonen te krijgen, 
gezien het agrarische bedrijf 
reeds beëindigd is. 

R.J. ten Broeke, Van 
Borsselestraat 4, 4386 AP 
Vlissingen 
a. 	 De nokhaogte op de plankaart 

Uitsluitend eigenaren van de grond, 
waarop bebouwing is aangegeven, zijn op
voorhand persoonlijk ingelicht. Daar 
behoort de fam. Dees niet toe. Voor alle 
overige bewoners geldt de gangbare 
inspraakpracedure. die de gemeente
VIissingen hanteert. Voor de materiële 
beoordeling van de bedenkingen maakt dit 
overigens geen verschil. 

b. Bestemmingsplan 
ongewijzigd. 

De Weijevlietweg zal als 
wijkantsluitingsweg gaan functioneren. De 
Westerbaan krijgt i.p. een interne 
(wijk)verbindende functie. Gelet op de 
inrichting en Iigging biedt de Westerbaan 
echter wel mogelijkheden voor een 
secundaire ontsluiting. 

a. Bestemmingsplan
ongewijzigd. 

De Iocatie ZUldbeek iS in het Ruimtelijk 
plan stedelijk gebied Walcheren 2010 
opgenomen als geledingszone en expliciet 
niet opgenomen als woningbouwlocatie.
Om deze Iocatie te kunnen gebruiken voor 
woningbouw (uitbreiding van de stad) 
dienen in eerste instantie geen 
inbreidingslocaties en 
herstructurerlngslacaties in de stad meer 
aanwezig te zijn. Pas nadat dit het geval is, 
kan gezocht worden naar 
uitbreidingslocaties. Er moet een 
zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen 
het ontwikkelen van woningbouw op deze 
Iocatie of elders in het stedelijk gebied.
Momenteel zijn er, naast Lammerenburg, 
nog twee uitbreidingslocaties in het 
structuurplan aangegeven, Souburg-Noord 
en Tuindorp-Noord. Zuidbeek is daarom 
nog niet in beeld voor woningbouw. 

a. Bestemmingsplan
ongewijzigd. 

Gezien het feit dat binnen het huidige 
plangebied van Tuindorp-Noord het aantal 
zoals aangegeven in het structuurplan 
moeilijk haalbaar is. wordt woningbouw in 
de toekomst op dit perceel niet uitgesloten. 
Vooralsnog wordt er geen
Wijzigingsbevoegdheid op dit perceel 
gelegd. 

Ten aanzien van het bedrijf is er geen 
officiële bedrĳfsbeëíndiging bekend. 
Zolang dit niet het geval is, blijft deze 
woning aangemerkt als agrarisch perceel. 

a. 

b. 

Bestemmingsplan
ongewijzigd. 

BestemminQSplan
ongewijzigd. 

De werkelijke nokhoogte van 9 meter zal a. Bestemmingsplan 



stemt niet overeen met de 
werkelijke nokhoogte van 
perceel van inspreker. 
Reactie betreffende de 
hoogbouw in wijkwinkelcentrum 
Papegaaienburg.

BROEC BV, Burg. Schalijlaan 
84, 2908 LS Capelle ald Ĳssel 
(namens dhr. Peerlings) 
a. 	 Bezwaren omtrent wijze van 

informeren over ontwikkelingen 
Papegaaienburg-wijkcentrum
Noodzaak uitbreiding 
winkelcentrum niet aangetoond.
Verzoek tot nader onderzoek. 

Uitbreiding winkelcentrum niet 
in verhouding tot aantal 
parkeerplaatsen, pleinfunctie 
verdwijnt en hoogte van 
uitbreiding past niet in 
omgeving.
Gemeente dient eigen 
verantwoordelijkheid te nemen 
in ontwikkeling "van het 
wijkwinkelcentrum en minder 
invloed aan project-
ontwikkelaars te geven.
De uitbreiding van het 
winkelcentrum doet de 
representatieve uitstraling van 
zijn praktijk teniet. Tevens 
verminderd de zon- en daglicht 
toetreding in zijn praktijk, welke 
essentieel is voor de belichting 
in de praktijk. 
Bevoorrading van winkel vindt 
in het plan direct voor de 
praktijk van inspreker plaats, 
wat overlast (geluid, trillingen) 
met zich brengt. Verstoring 
behandeling patiënten. 
Verzoek tot verruiming
bestemming en 
bouwmogelijkheden. 

Door bouw podotherapeut komt 
de parkeerplaats tussen beide 
praktijken te dicht bij praktijk 
van inspreker. 

overgenomen worden in het ontwerp-
bestemmingsplan. 

Zie collectieve beantwoording
Papegaaienburg-wijkcentrum ad. D 

Zie collectieve beantwoording
Papegaaienburg-wijkcentrum ad. B 

Papegaaienburg winkelcentrum dient een 
wijkwinkelcentrum te ijven. Er dient voor 
het nieuwe plan een distributie 
planologisch onderzoek (dpo) gemaakt te 
worden. 
Bij de ontwikkeling van het nieuwe plan zal 
dit aspect nader bekeken moeten warden. 

De kaders van de plannen dienen in het 
nieuwe plan bepaald te worden in overleg 
met de belanghebbenden. Op grond van 
deze kaders vindt nader overleg plaats met 
de projectontwikkelaars. 

De mening van inspreker wordt 
onderschreven. In het nieuwe plan dient 
hier aandacht aan besteed te worden. 

In het nieuwe plan dient ook aan dit aspect 
aandacht te worden besteed. 

Vooralsnog is de bestemming zodanig 
ruim dat uitoefening van de functie 
mogelijk is. Eventuele verruiming dient 
bezien te worden in samenhang met de 
nieuwe ontwikkelingen. 
Niet meer aan de orde gezien de plannen 
geen doorgang zullen vinden. 

"fi 

" 

wordt aangepast. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan 
ongewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd . 



J. Wanjon en A.C.C. Wanjon-
van der Heyden, Weijevlietweg 
21, 4386 EE VIissingen, 
a. 	 de uitbreidingsplannen voor a. 

Papegaaienburg 50, het vml. 
GAK-gebouw, tasten het 
woongenot aan van insprekers. 
woonachtig op Weijevlietweg 21 
en andere amwonenden. 

b. 	 De geprojecteerde hoogbouw b. 
bij Papegaaienburg-wi]kcentrum 
vermindert de waarde van de 
omliggende woningen. 

c. 	 lnspreker wil op de hoogte c. 

warden gebracht van de 
mogelijkheid de groenstroak 
gelegen naast Weijevlietweg 21 
aan te kopen. 

Verenigde Protestantse Kerk 
in Nederland i.w. te 
Vlissingen, Branderijstraat 3, 
4381 HK VIissingen 
a. 	 Vn'je toegang dient behouden ta a. 

blijven tot de kerk. 

b. 	 Verzoek tot O-meting voordat b. 
bouwwerkzaamheden starten. 

c. 
c. 	 Schade door windhinder niet 

voor rekening van de kerk. 

Wijkkerkenraad Federatieve 
wijkgemeente Lammerenburg
Vlissingen, Paauwenburgweg 
37, 4384 JB Vlissingen 
a. 	 Vrije toegang dient behouden te a. 

blijven tot de kerk. 

b. 	 Locatie behouden voor b. 
containers en bazaar. 

c. 	 Bezwaar tegen 24-uurs 0. 
economie en openstelling 
Winkels op zondag 

d. 	 Bezwaar tegen hoogte d. 
woontoren, doet afbreuk aan 
kerkgebouw. 

Arag rechtsbijstand, Postbus 
230, 3830 AE Leusden 
(namens fam. Fathi), 
a. 	 In het plan is de bestemming a. 

horeca op de huidige Iocatie 
van het bedn'jf van insprekers 
verdwenen. Het bedrijf is 
wegbestemd. Dit is 
onacceptabel 

b. 	 Het bedrijf is door de uitbreiding b. 
van het winkelcentrum volledig 
omsloten door bebouwing. 

Zie collectieve beantwoording a. 
Papegaaienburg-wijkcentrum ad. E. 

Zie collectieve beantwoording b. 
Papegaaienburg-wijkcentrum ad. D 

Aanvraag voor aankoop groen ten c. 
behoeve van gebruik tuin Is afgewezen. 

Bij ontwikkelingen in de omgeving dient de a. 


vrije toegang tot de kerk niet geblokkeerd 


te worden. 


Indien een O-meting gewenst is dient de b. 


opdrachtgever/bouwer hiervoor te zorgen.


Schade door windhlnder client vergoed te 


worden door de ontwikkelaar c. 


Bij ontwikkelingen in de omgeving van de a. 
kerk dient de vrije toegang tot de kerk niet 
geblokkeerd te worden. 
De parkeerplaats in de omgeving van de 0. 
kerk blijft behouden. Verandering in 
omstandigheden voor de plaatsing van de 
containers is niet aan aanwezig. Dit geIdt 
ook voor het houden van de bazaar. 
Er is in Vlissingen geen regeling mogelijk c. 

ten aanzien van een 24-uurs openstelling 
van winkels. Eén keer in de maand is het 
toegestaan aan de Winkels in de 
binnenstad om hun Winkels te openen. 
Zie collectieve beantwoording d. 
Papegaaienburg—wijkcentrum ad. D 

In de nieuwe planvorming wordt nagegaan a. 
in hoeverre huidige functies gehandhaafd
kunnen worden. Indien functieverandering 
dan zal dit in de privaatrechtelijke sfeer 
worden opgelost. 

Plannen zullen geen doorgang vinden. Zie b. 
-tevens ad a. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
ongewijzigd. 

Bestemmingsplan
ongewijzigd. 

Bestemmingsplan
ongewijzigd. 

Bestemmingsplan 
ongewijzigd. 

Bestemmingsplan
ongewijzigd. 

Bestemmingsplan
ongewijzigd 

Bestemmingsplan 
ongewijzigd. 

Bestemming wordt 
gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 



Hierdoor is het bedrijf niet meer 
bereikbaar. 

CMS Derks Star Busmann, 
Pythagoraslaan 2, 3584 BB 
Utrecht (namens Prisma 
Vastgoed BV en Golff 
Supermarkt), 
a. 	 De vestiging van een Agrimarkt 

in een waanwijk, past naar 
oordeel inspreker niet vanwege
grootschalige en regionale 
karakter supermarkt
Tevens is inspreker van mening 
dat er geen distributieve ruimte 
is voor een Agrimarkt van 1400 
m2. Uit verkenning blijkt ruimte 
voor 750 m2 W0 extra mogelijk 
voor foodsector. 
Gezien bestemming 
detailhandel op Iocatie voor 
Agriland bestaat mogelijkheid 
dat alsnog een supermarkt 
wordt gevestigd. Hiervoor is 
geen distributieve ruimte. 
Verkenning geeft aan dat een 
nieuwe supermarkt een reeele 
optie is bij 1000 m2. Uit 
verkenning blijkt slechts 750 m2 
aan distributieve ruimte. 
Er is geen rekening gehouden e. 
met de belangen van de 
bestaande supermarkt. 

Het winkelcentrum functioneert 
bovengemiddeld. Het gestelde 
dat het centrum achteruit gaat 
als er niets gebeurd is nietjuist.
De invloed van de vestiging van 
de Agrimarkt op de andere 
wijken met een supermarkt is 
niet anderzocht. 
Insprekers geven aan ernstige
schade te gaan leiden door 
komst Agrimarkt. 
Er is een distributieplanologisch 
onderzoek nodig om volledige 
inzicht te krijgen in 
bovenstaande aspecten.

CMS Derks Star Busmann, 
Pythagoraslaan 2, 3584 BB 
Utrecht (namens dhr. A.C. 
SchnebeHL 
a. 	 Bovenstaande reactie van 

Prisma Vastgoed BV en Golff 
Supermarkt client hier als 
herhaald en ingelast te worden 
beschouwd. 
Door aanbouw van de Agrìland 
aan bestaande supemarkt
verdwijnt daglicht toetreding in 
de kantine 
Door vestiging van de Agriland 
zal inspreker (eigenaar
bestaande supermarkt) failliet 

Uitgangspunt van de ontwikkelingen is de 
revitalisering van het winkelcentrum op 
wijkniveau. Dit betekent geen bovenwijks 
karakter. 

De distributieve ruimte dient te blijken uit 
het dpa dat voor de nieuwe 
planontwlkkeling zal moeten warden 
gemaakt. 

Branchering is binnen het 
bestemmingsplan niet mogelijk. Er kan 
geen nadere aanduiding worden gegeven
binnen de bestemming detailhandel. 

Zie b. 

Uitgangspunt van de ontwikkelingen is 
revitalisering. Een supermarkt dient de 
trekker te zijn en dient positie van het 
winkelcentrum te versterken. Mede o.b.v. 
een dpa, zullen belangen afgewogen
moeten warden. 
Het centrum functioneert niet naar 
behoren. Met name fysiek is er een 
kwalitatieve achteruitgang waar te nemen. 

Zie a. Tevens wordt de formule niet door 
het bestemmingsplan geregeld. 

Zie e. 

Zie e. 

Verwezen wordt naar het commentaar op
de reactie van Prisma Vastgoed BV en 
Golff Supermark. 

Indien er aangebouwd zal worden in het 
nieuwe plan, dan zal er rekening moeten 
worden gehouden met a.a. 
daglichttoetreding. 
Uitgangspunt van de ontwikkelingen is 
revitalisering. Een supermarkt dient de 
trekker te zijn en dient positie van het 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewĳzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 



gaan. winkelcentrum te versterken. Mede o.b.v. 
een dpo, zullen belangen afgewogen 
moeten worden. 

d. De distributieve verkenning is 
onzorgvuldig tot stand 
gekomen. daar geen rekening 
is gehouden met belangen van 
ingoreker. 

Bewaners Dwarsstraat 6 tlm 

d. Er dient een nieuw dpo te worden gemaakt 
in het nieuwe plan. 

d. Bestemmingsplan
wordt gewijzigd. 

22 (even), 4386 BD Vlissingen, 
a. maken bezwaar tegen het felt 

dat de Dwarsstraat een 
doorlopende straat zal worden 
i.v.m. de bouw van Tuindorp-
Noord. Redenen hiervoor zijn 
dat de straat moet worden 
aangepast waardoor veel groen 
zal verdwijnen (de straat is niet 
breed genoeg). Tevens is bij de 
koop van de woningen 
aangegeven dat de Dwarsstraat 
slechts een fietsroute zou 
worden. Er zijn andere betere 

a. Op de plankaart zijn indicatieve 
verbindingen voor de ontsluiting van 
Tuindorp-Noord aangegeven. Ontsluiting 
van Tuindorp-Noord zal primair 
plaatsvinden vanaf de Weijevlietweg. 
Overige wegen zullen de secundaire 
functie behouden (woonstraat). Bij de 
uitwerking van het plan, zal de 
verkeersfunctie nader bezien worden. 
Hierbij zullen amwonenden betrokken 
worden (interactief proces). Alle genoemde 
aspecten kunnen daarin besproken 
worden. 

a. Bestemmingsplan
ongewijzigd. Nadere 
invulling bij 
uitwerking. 

mogelijkheden om Tuindorp-
Naord te ontsluiten. Oak zal 
veiligheid verminderen en 
speelruimte voor kinderen 
verlaren gaan.

Mw. S.J. Westra, Dwarsstraat 
14, 4386 BD Vlissingen 
a. maakt bezwaar tegen het 

doortrekken van de Dwarsstraat 
voor alle verkeer in Tuindorp-
Noord; de straat is alleen 
geschikt voor het doortrekken 
t.b.v. het fietsverkeer, De auto-
ontsluiting van Souburg-Noord 
aan de noordzijde wordt als een 
beter alternatief aangedragen. 

a. Op de plankaart zijn indicatieve 
verbindingen voor de ontsluiting van 
Tuindorp-Noord aangegeven. Ontsluiting 
van Tuindorp-Noord zal primair 
plaatsvinden vanaf de Weijevlietweg. 
Overige wegen zullen de secundaire 
functie behouden (woonstraat). Bij de 
uitwerking van het plan, zal de 
verkeersfunctie nader bezien worden. 
Hierbij zullen omwonenden betrokken 
worden (interactief proces). Alle genoemde 
aspecten kunnen daarin besproken
worden. 

a. Bestemmingsplan
ongewijzigd. Nadere 
invulling bij 
uitwerking. 

b. maakt bezwaartegen enige
hoogbouw in Tuindorp-Noord. 

b. In de toelichting wordt gesproken van 
enkele hoogte-accenten in Tuindorp-
Noord. Dit is niet Ianger de bedoeling. In 
de voorschriften wordt de bebouwings-
hoogte voor woningen gemaximaliseerd tot 
12 meter. 

b. Toelichting is 
aangepast. 

c. maakt bezwaar tegen het 
plaatsen van een zendmast in 
de woonwijk Tuindorp; plaatsing 
op bedrijventerrein Vrijburg is 
beter. 

c. Het is vaoralsnog nietde bedoeling om 
een zendmast te plaatsen in Tuindorp-
Noord. Het gemeentelijk beleid "optimaal 
mobiel" betreffende zend- en 
ontvangstinstallaties voor mobiele telefonie 
geeft duidelijk de voorkeur aan de 
plaatsing van dergelijke masten op 

c. Bestemmingsplan . 

ongewijzigd 

bedrijventerreinen in plaats van in 
woonwjken. 



Adressen insprekers Papegaaienburg-wijkcentrum 

naam adres Onderwerp 

J. Wanjon en 
A.C.C. Wanjon van der Heijden 
Drs. oea. U. Eikelboom 
Mw. M. Duvekat, 
Mw. GM. de Gans 
R.L. Koelma 
Dr. Oec.publ. F.U. Eikelboom / 

Weĳevlietweg 21 

Pla Wibautlaan 23 
Kievitsprenk 46 
Kievitsprenk 68 
Kanariesprenk 429 
Wibautlaan 23 

4386 EE VIissingen 

4386 EC VIissingen 
4386 DC VIissingen 
4386 DC VIissingen 
4386 DR Vlissingen 
4386 EC VIissingen 

D,E 

C,D,F 
A,B,C,D 
A,B,D 
A,B,D,F 
C,D,F 

D.A. Eikelboom—Haas, 
P. van Belle 
R.A.F. Lesquillier 
30. van de Kreke 

Zuiderbaan 10 
P. van der Aalaan 14 
P. van der Aalaan 16 

4386 CG VIissingen 
4386 EB Vlissingen 
4386 EB VIissingen 

D 
B,D,E‚F,G 
A,B,C,D,E 

J. Paulissen Kievitsprenk 54 4386 DC Vlissingen 
F,G,H 
A,B,C,D,E 

J.P. Houmes Kleiweg 3 4386 PA VIissingen 
F,G,H 
A,B,C,D,E 

-

T.J. de Vries Papegaaienburg 30 4386 DA VIissingen 
F,G,H 
A,B,C,D,E 

R.T.M. Wilmering 
M.C. Koole 
A. van Noort-Cronin 
J. Kootstra-Rouffaer 
J. Schaap 
Mevr. Nastaly 
J.C.N. Griep 
A.A. de Vos 
Dhr. Ruigrok 
Fam. Guldemond 
Dhr. Regeer 
G. van Leeuwen 
K. van de Gruiter 
Mw. Verleij-Goedhart 
A.P. de Groot 
R.G. Wannee 
F. 

Papegaaienburg 32 
Lindeijerlaan 15 
Kievitsprenk 62 
Kanariesprenk 435 
Kanariesprenk 431 
Kanariesprenk 295 
Kievitsprenk 13 
Kievitsprenk 24 
Kievitsprenk 5 
Kievitsprenk 11 
Kievitsprenk 15 
Kievitsprenk 34 
Kievitsprenk 30 
Kievitsprenk 26 
Kievitsprenk 60 
Kievitsprenk 58 
Kievitsprenk 52 

4386 DA VIissingen 
4386 EA VIissingen 
4386 DC VIissingen 
4386 DR VIissingen 
4386 DR Vlissingen 
4386 DR Vlissingen 
4386 DC Vlissingen 
4386 DC VIissingen 
4386 DC VIissingen 
4386 DC VIissingen 
4386 DC Vlissingen 
4386 DC Vlissingen 
4386 DC VIissingen 
4386 DC Vlissingen 
4386 DC VIissingen 
4386 DC VIissingen 
4386 DC Vlissingen 

F,G,H 
D,E,G 
D,E,G 
A,B,C,D 
A,B,C,D 
A,B,C,D 
A,B,C,D 
A,B,C,D 
A,B,C,D 
A,B,C,D 
A,B,C,D 
A,B,C,D 
A,B,C,D 
A,B,C,D 
A,B,C,D 
A,B,C,D 
A,B,C,D 
A,B,C,D 

Wallaart 

_ 

E.M. van Zalen 
M. Lennertz 
J. van Dommele 
P. van Bijsterveld 
A. Schrijvershof 
Fam. Soplantila 
R.J. ten Broeke 
J. Siereveld 
DAS rechtsbijstand 

_ 

Kievitsprenk 48 
Kievitsprenk 56 
Kievitsprenk 64 
Kievitsprenk 66 
Kievitsprenk 70 
Kievitsprenk 42 
Van Borsselestraat 4 
Noordbeekseweg 16 
Postbus 23000 

4386 DC VIissingen A,B,C,D 
4386 DC Vlissingen A,B,C,D 
4386 DC Vlissingen A,B,C,D 
4386 DC VIissingen A,B,C,D 
4386 DC VIissingen A,B,C,D 
4386 DC Vlissingen A,B,C,D 
4386 AP Vlissingen D 
4386 AG Vlissingen B 
1100 DM Amsterdam A,C‚D‚H‚G 

(namens P. SchnebeIi-Siereveld) 
L. 
Zegeren 
F.C. van Zwam 

Papegaaienburg 38 

Vrijburgstraat 47 

4386 DA VIissingen 
4387 AH Vlissingen 

A,B,F.G,H 

D,F 
A. Grevink 
Fam. Altena 

Vrijburgstraat 40 
Vrijburgstraat 45 

4387 .. Vlissingen 
4387 AH VIissingen 

D,F 
D,F 



J.C. Kesselaar 
C. Janse 
B.I. Bosschaart 
P. Verhage 
T.W. Kruit 
J. de Vrieze 
J. Barentsen 
D. Stevense 
J. Balje 
H. van Bruggen 
P. Schouwenaar 
J.Jobse 
H. Tom Broers 
J. Harms an A de Reuver 
A. Vrijenhoek 

Vrijburgstraat 43 
Vrijburgstraat 37 
Vrijburgstraat 35 
Vrijburgstraat 33 
Vrijburgstraat 27 
Vrijburgstraat 25 
Vrijburgstraat 23 
Kleiweg 1 
Kleiweg 5 
Kleiweg 9 
Kleiweg 7 
Pastoor v/d Aalaan 1 
Pastoor v/d Aalaan 3 
Pastoor v/d Aalaan 12 
Pastoor v/d Aalaan 8 

4387 AH VIissingen 
4387 AH VIissingen 
4387 AH Vlissingen 
4387 AH Vlissingen 
4387 AH Vlissingen 
4387 AH Vlissingen 
4387 AG Vlissingen 
4386 PA Vlissingen 
4386 PA Vlissingen 
4386 PA Vlissingen 
4386 PA Vlissingen 
4386 EB Vlissingen 
4386 EB Vlissingen 
4386 EB Vlissingen 
4386 EB Vlissingen 

D,F 
D,F 
D,F 
D,F 
D,F 
D,F 
D,F 
B,C,E 
B,C,E 
B,C,E 
B,C,E 
B,C,E 
B,C,E 
B,C,E 
B,C,E 





BĲLAGE 3 BESCHERMDE MONUMENTEN 





Datum 16—12—88: 

BESCHERMDIE) HONUMENT<EN)

opgenomen in het register ingevolge artikel 10 


van de Monumentenwet. 


___—___...-___—_______——_____—____.___._________—__________ 

Provincie: Zeeland Monumentnr: 37838 
Gemeente Vlissingen: 

:Dienstaanduiding RDMZ 

PLAATSELIJKE AANDUIDING 

:Plaats Hest-Souburg 
:Straat Parklaan 

Oneven straatnummer(s)= 1 

OMSCHRIJVING 
PAND uit het einde van de 18e eeuw op L—vormìge
plattegrond, met verdieping en omlopend schilddak. 
bekroond door hoekschoorstenen. Iets lagere vleugel.
thans onder plat dak. in de hoek van de beide L-vormiqe
vleugels. De voorgevel wordt afgesloten door een houten 
kroonlijst die boven het venster van de middenas 
verkropt is. Deur in eenvoudige pilasteromlijsting met 
hoofdgestel; vensters met zesruitsschuiframen. In de 
gepleisterde zijgevel aan de Parklaan een deur in een 
omlijsting van verdiepte pilasters met bovenlicht en 
hoofdgestel. Onder het oudste deel van het huis 
laat-middeleeuwse gewelfde kelders. Het huis bezit 0.m. 
een gang met 19e eeuws stucwerk en een gesneden
trapleuning uit de bouwtijd. 

KADASTRALE AANDUIDING EN BÌJBEHDRENDE 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 


Kad.6emeente: Vlissingen
Sectie S: 

:Nummer 256 
:Soort recht Eigenaar 
:Gerechtigde Jan Engelbert Beerman 

Adres : Parklaan 1 
Woonplaats : 4366 AC VLISSINGEN 

OVERSCHRIJVING 

:Kantoor bewaarder Middelburg 
:Overschrijvingsdatum 16—NOV—1977 



Datum 16—12—88: 

BESCHERMD(E) MONUMENT<EN)

opgenomen in het register ingevolge artikel 10 


van de Monumentenwet. 


Provincie: Zeeland Monumentnr: 37850 
Gemeente Vlissingen: 

:Dienstaanduiding RDMZ 

PLAATSELIJKE AANDUIDING 

:Plaats West—Souburg 
:Straat Marnixplein

Oneven straatnummer(s): 35 

OMSCHRIJVING. 
Woonhuis annex bedrijfspand onder pannen zadeldak. 
midden 19e eeuw. Vensters met zesruitsschuiframen. Voor 
het bedrijfsgedeelte een houten portiek met inrijdeur.
voorzien van een getoogde latei, versierd met snijwerk
ìn Lodewijk XV—trant. 

KADASTRALE AANDUIDING EN BIJBEHORENDE 
KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Kad.Gemeente: Vlissingen 
:Sectie 8 
:Nummer 642 

:Saort recht 
:Gerechtigde 
:Woonplaats 
:Soort recht 
:Gerechtigde 
:Adres 
:Woonplaats 
:Soort recht 
:Gerechtigde 
:Adres 
:Woonplaats 

Eigenaar
Vennootschap Under Firma: J. 
Dingemanse en Zoon 

Oost-Souburg 
Eigenaar
Vennoot: Jacobus Dingemanse
Paspoortstr 36 
4388 BH Dost—Souburg 
Eigenaar
Vennoot: Adriaan Jacobus 
Dingemanse
Paspoortstr 7 
4388 BG Oost—Souburg 

OVERSCHRIJVING 



BĲLAGE 4 BEELDBEPALENDE PANDEN 





Beeldbepalende panden in Grout-Lammerenburg 
(uit lijst Monumenten Inventarisatie Panden) 

Unieke code 
ZL-VL—2oo 
ZL-VL-197-B 
ZL-VL-197-A 
ZL-VL-186 
ZL-VL-187 

ZL-VL-183 
ZL-VL-184 
ZL-VL-182 
ZL-VL-188-A 

ZL-VL-199 
ZL-VL-198 

Acc.nn 
0002110 
0002107 
0002106 
0002089 
0002091 

0002087 
0002088 
0002086 
0002092 

0002109 
0002108 

Gemeente 
Vlissingen 
Vlissingen 
Vlissingen 
Vlissingen 
Vlissingen 

Vlissingen 
Vlissingen 
Vlissingen 
Vlissingen 

Vlissingen 
Vlisdingen 

Kern 
Vlissingen 
Vlissingen 
Vlissingen 
West-Souburg 
West-Souburg 

West-Souburg 
West-Souburg 
West-Souburg 
West-Souburg 

VIissingen 
Vlissingen 

Straat 
Gerbrandystraat 
Gerbrandystraat 
Gerbrandystraat 
Kerklaan 
Kerklaan/Van 
Doornlaan 
Marnixplein 
Marnixplein 
Marnixplein 
Nieuwe 
Vlissingseweg 
Zuidbeekseweg 
Zuidbeekseweg 

Huisnr. 
115 
118-180,69-115 
16-116, 3-63 
19 
4-12,11,13‚ 15, 21-27, / 
13-33 

21 

149 
15 





BĲLAGE 5 BEELDKWALITEITSEISEN ROSENBURG 





ROSENBURG 
PARTICULIERE WONINGEN 

ROSENBURG 
Rosenburg is een nieuwe woonwijk ten noorden van de Sloeweg.De wijk ligt tussen de wijken Paauwenburg en Bossenburgh.Opvallend element in de wijk is de Meliskerkse Watergang met een ruime groenvoorziening. Kenmerkend is het min of meer ringvormige stratenpatroon.
Het oosten en het noorden van de wijk is reeds gereed enbewoond. Met de realisatie van het zuid-westelijk deel wordt de wijk afgerond. 
In de plannen hiervoor wordt het stratenpatroon op een logi—
sche wijze voortgezet. Tevens komen er twee extra ontsluitin— 
gen voor langzaam verkeer naar de Gerbrandystraat, waarvan één naar de Grenswegeling. In het zuid-westen bij de kruising van 
de Sloeweg met de Gerbrandystraat/Koudekerkseweg wordt bijzon—
dere aandacht besteed aan de inrichting van de plek.
De particulier uit te geven kavels liggen in het westelijk
deel van het plangebied bij de doortrekking van de Anna Bla— 
manlaan. Ook in het zuidelijk deel van het plangebied liggen
een klein aantal particulier uit te geven kavels. 
De gemeente Vlissingen besteedt de laatste jaren in het bij—
zonder aandacht aan de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving.
Dit komt tot uitdrukking in recent gerealiseerde plannen waar 
aan particulieren bouwkavels zijn uitgegeven. Voorbeelden zijn
"De Lange Pacht" in Paauwenburg en de recent uitgegeven kavels 
aan de Rosenburglaan. 
Ook bij de plannen voor de afronding van Rosenburg heeft de 
ruimtelijke kwaliteit bijzondere aandacht. Voor wat betreft de 
aan particulieren uit te geven bouwkavels gaat het hierbij om 
de onderlinge samenhang' tussen de woningontwerpen en om de 
individuele kwaliteit van de ontwerpen. Om dit te kunnen 
realiseren zijn vooraf enkele richtlijnen opgesteld voor de 
individueel te ontwerpen woningen. Deze richtlijnen geven
duidelijkheid vooraf, kunnen meespelen in de keuze van een 
kavel en dienen als inspiratie voor het uiteindelijke ontwerp
van de woningen. De welstandscommissie beoordeelt de in te 
dienen ontwerpen aan de hand van de richtlijnen. 
Om de individuele kwaliteit van de ontwerpen te verhogen
beveelt de gemeente het werken met een architect aan. De 
architect vertaalt de individuele (woon—)wensen naar een goed
ontwerp en begeleidt, in uw opdracht, op deskundige wijze het 
bouwproces. Om de samenwerking met architecten te bevorderen 
wordt er door de gemeente Vlissingen een tegemoetkoming in de 
kosten van 1.500‚—— verstrekt. Voorwaarde hierbij is, dat def 
architect, die geregistreerd moet staan in het architectenre-
gister, tenminste het schetsplan. heeft ontworpen. De verre— 
kening van dit bedrag vindt plaats bij het passeren van de 

'transportakte bij de notaris. 

5022 yr 
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In het vervolg kunt u lezen welke mogelijkheden en variaties 
er zijn bij het ontwerpen van een woning. Hierbij zijn er ver— 
schillende (deel—)gebieden met een eigen karakter. De te 
onderscheiden gebieden zijn de Suze‚Groeneweglaan (gebied A)met vier kavels en drie deelgebieden (gebied B, C en D) in de 
omgeving van de Anna Blamanlaan. Voortbordurend op de positie-
ve ervaringen bij de Rosenburglaan is ook hier een onderscheid 
gemaakt tussen moderne en traditionele woningen.
Naast specifieke richtlijnen voor de afzonderlijke gebieden
zijn er ook algemeen geldende richtlijnen en aandachtspunten. 

Gebied A 
Aan de Suze Groeneweglaan liggen vier kavels. Deze kavels 
liggen in het verlengde van de kavels aan de Rosenburglaan,
waar een aantal bijzondere ontwerpen zijn gerealiseerd. Voor 
gebied A wordt, vanuit het streven naar onderlinge samenhang,
voorgestaan om dit karakter door te trekken. 
Voor de te ontwerpen woningen op deze kavels houdt dit in: 
— moderne woningen met een bijzonder, min of meer "experimen-
teel“, karakter 
— composities van min of meer abstracte volumen en vlakken 
- een gevelvlak aan de straat van minimaal 5.50 meter (goot—
hoogte) tot een maximale hoogte van 9.00 meter (nokhoogte)
— eigentijdse dakvormen 
— een eigentijdse, "moderne" afwerking van het dak in plaats
van traditionele dakpannen
- strakke en lichte materialen, die aansluiten bij het moder— 
ne, "experimentele" karakter @@
Aan het noordelijk deel van de Anna Blamanlaan liggen aan de 
oostzijde twee doodlopende zijstraten. Dit gedeelte zal een 
traditioneel karakter krijgen. 
Voor de te ontwerpen woningen houdt dit in: 
— woningen met een traditioneel karakter 
— geen neo-boerderijen of neo-chalets 
— een basisvorm van een begane grondlaag (goothoogte 2.50 tot 
3.50 meter) met de eerste verdieping onder een kap (nokhoogte
maximaal 9 meter)
— een voorgeschreven nokrichting, zoals op tekening aangegeven
— een dakhelling tussen 30 en 60 graden
— een individueel aantrekkelijk ontwerp ontstaat door archi-
tectonische uitwerking van en/of toevoegingen aan bovenom— 
schreven basisvorm 
— aardkleurige bakstenen gevels en daken bedekt met rode 
traditionele dakpannen 

G_eb_i_e_d__<; 

Voor de te ontwerpen woningen aan het zuidelijk deel van de 
Anna Blamanlaan geldt het volgende: 



— woningen met een modern karakter 

— 
een compositie van min of meer abstracte volumen en vlakken 
— 
in principe een bebouwing met een voorgevel van 2 bouwlagen
— 
de breedte van de verdieping moet, in de lijn van de voorge—
vel, tenminste de helft van de voorgevel zijn
— naast een maximale goothoogte van 5. 50 meter bedraagt de maximale algehele hoogte (nokhoogte) 9 meter 
— indien dakpannen worden toegepast: antracietkleurig
— 
 wat betreft het overig materiaalgebruik dient dat aan te sluiten bij het moderne karakter en op het ontwerp (geen aard— 
kleurige bakstenen gevels) 

Gebied D 
Ten oosten van de Anna Blamanlaan loopt een afzonderlijke
straat. Voor de aan deze straat te ontwerpen woningen geldt
het volgende:
- woningen met een modern karakter 
— een compositie van min of meer abstracte volumen en vlakken — als basis geldt een bebouwing van l bouwlaag van minimaal 
2.50 tot maximaal 4.00 meter. 
— een eventuele verdieping' moet. minimaal 3.00 meter terug—
liggen ten opzichte van de voorgevel
- de maximale hoogte van de eventuele verdieping bedraagt 7 
meter (nokhoogte)
— indien dakpannen worden toegepast: antracietkleurig
— wat betreft het overig materiaalgebruik dient dat aan te 
sluiten bij het moderne karakter en op het ontwerp (geen aard— 
kleurige bakstenen gevels) 

Algemeen

Voor de te bouwen woningen zijn naast de specifieke bepalingen

voor de afzonderlijke gebieden, ook de geldende bestemmings—

planbepalingen ‘van kracht. Het. gedeelte van. de bestemmings—

plankaart, dat betrekking heeft op de particulier uit te geven

kavels is bijgevoegd.

Voor de vrijstaande woningen zijn de belangrijkste bestem— 

mingsplanbepalingen:

- bouwen binnen de bouwgrenzen
-	 een maximaal bebouwingspercentage van 40 % van het bebou— 
wingsperceel

— de afstand van de woning tot de zijdelingse perceelsgrens
moet tenminste 3 meter bedragen

Voor de bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:
— uitsluitend te bouwen binnen de bouwgrenzen, maar niet voor 

een naar de weg gekeerde voorgevel van de woning
— 	maximaal 40 m2, mits het toegestane bebouwingspercentage
niet wordt overschreden 

-	 de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens moet tenminste 1 
meter bedragen

— een goothoogte van maximaal 3 meter 
— een nokhoogte van maximaal 5.50 meter 
Voorts zijn de volgende nadere algemene richtlijnen geformu-
leerd, welke deels op de tekening per deelgebied zijn aangege-
ven: 
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- voor de situering van de voorgevel zijn op bijgevoegde
tekening de rooilijnen aangegeven

— 
nadere plaatsbepaling van de garage als aangegeven op bijge-
voegde tekening

-
 voor de garage een opstelmogelijkheid op eigen grond van 
tenminste 6 meter 
- de garage dient onderdeel van het ontwerp te vormen 

— 
daar waar een kavel een specifieke ligging heeft ten opzich—
te van het openbaar gebied dient dit in het ontwerp tot uit—_
drukking te komen 
— zo dient bijzonder aandacht te worden besteed aan het ont— 
werp van de hoekwoningen, met een tweetal straatgerichte
(voor—)gevels
- een veelheid aan dakdoorvoeren dient te worden vermeden en 
bij voorkeur te worden gekombineerd in een schoorsteen 
— in de verschillende gebieden zijn geen gelijke ontwerpen
toegestaan
— de hoogte van "harde" erf— of terreinafscheidingen mag niet 
meer dan 2 nmter bedragen, met dien verstande, dat erf— of 
terreinafscheidingen, die voor de voorgevelrooilijn worden 
geplaatst niet hoger mogen zijn dan 1 meter 

Duurzaam bouwen 
Tot slot wordt bijzondere aandacht gevraagd voor het aspekt
"duurzaam bouwen". 
Zowel op rijks— als op gemeentelijk niveau wordt steeds meer 
belang gehecht aan de verschillende milieu—aspekten. Op rijks—
niveau is dit vastgelegd in het Nationaal Milieubeleids Plan,
hierin neemt het duurzaam bouwen een belangrijke plaats in. 
Bij duurzaam bouwen gaat het om het indammen van de belasting
van het milieu door bouwaktiviteiten, zodat zowel voor ons als 
voor ons nageslacht een leefomgeving wordt geschapen, die 
gezond is en gezand blijft. Elementen, die hierbij van belang
zijn, zijn een bewust materiaalgebruik en het terugdringen van 
het water- en energiegebruik. Wat betreft het terugdringen van 
het energiegebruik zal voldaan moeten worden aan de Energie
Prestatie Norm en wordt aandacht gevraagd voor zowel aktieve,
als passieve zonne-energie.
De gemeente Vlissingen wil de aspekten van duurzaam. bouwen 
integraal in het bouwpraces betrekken. Dit houdt in, dat bij
het opstellen 'van de bouwplannen de elementen van duurzaam 
bouwen moeten worden meegenomen. Zodra u optie krijgt op een 
kavel wordt u nader geïnformeerd over de toepassingen van 
duurzaam bouwen. 

ST/bw
Wim Crusia 
9.10.1995 
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BĲLAGE 6 VERWACHTE VERKEERSSTROMEN 

TUINDORP-NOORD 





Notitie verkeersontsluiting Tuindorp 
De PPC verzoekt om een onderbouwing van de ontsluitingsstructuur van Tuindorp en een afweging of 
één hoofdontsluiting via de Weyevlietweg voldoende is en wat de gevolgen zijn voor het omliggende 
wegennet. De Weyevlietweg is een gebiedsontsiuitingsweg (50 km/u). Tuindorp wordt verder 
aangesloten op de Westerbaan, Dwarsstraat en Ceresstraat. Dit zijn alle eritoegangswegen (30 km/u).
(Berekende intensiteiten zijn afgerond om te voorkomen dat een te grote precisie wordt 
gesuggereerd.) 

Gegenereerde autoverplaatsingen Tuindorp 

in Souburg Noord wordt 12 ha bebouwd met 25 woningen per ha. Uitgangspunt is dat de 

uitbreidingswijk 300 woningen zal bevatten. Per woning worden per etmaal 2,5 autoverplaatsingen


gegenereerd (ASW p. 125). 


Het aantal autoverplaatsingen door bewoners bedraagt hiermee: 300 * 2,5 z 750 per etmaal. 

Hier komen nog verplaatsingen bij door bezoekers aan de wijk (normaal), werkgelegenheid met een 

bovenwijkse functie (geen) en (wìnkel)voorzieningen met een bovenwijkse functie (geen).


Aangenomen wordt dat dit 5% extra verkeer oplevert. 


Het totaal aantal autoverplaatsingen bedraagt hiermee: 750 + 5% * 750 z 790 per etmaal. 
Toedeling autoverplaatsingen aan netwerk 

Aansluitend op de Weyevlietweg (gebiedsontsluitingsweg) krijgt Tuindorp een hoofdontsluitingsroute 


van west naar oost. Verder worden de erftoegangswegen Westerbaan (asfalt), Dwarsstraat (klinkers) 


en Ceresstraat (klinkers) in het plangebied doorgetrokken. 


De Westerbaan vervuit voor een deel van Tuindorp een ontsluitende functie en sluit ten zuiden van 

het plangebied aan op de Weyevlietweg. 


Het gebied rondom de Dwarsstraat en de Ceresstraat wordt op dit moment via de Voorstraat en de 

ventweg langs de Nieuwe Vlissingseweg ontsloten. Deze verkeersafwikkeling is niet optimaal. Voor 

Tuindorp is het uitgangspunt dat de Dwarsstraat en de Ceresstraat via de hoofdroute worden 

ontsloten. Al het verkeer gegenereerd door het plangebied zal dus uiteindelijk op de Weyevlietweg

uitkomen. Mogelijk wordt ook het bestaande gebied rondom de Dwarsstraat en Ceresstraat op de 

hoofdontsluiting van Tuindorp aangesloten ten behoeve van een betere ontsluiting. De vormgeving 


van het wegennet dient sluipverkeer in het gebied te voorkomen. 


De belangrijkste bestemmingen van de door Tuindorp gegenereerde verplaatsingen zijn: 


. Vlissingen centrum, via de Nieuwe Viissingseweg in zuidelijke richting. 


. Middelburg, via de Nieuwe Vlissingseweg in Noordelijke richting. 


. Goes en verder, via de A58. 


De verdeling over bovenvermelde wegen is onbekend, maar niet afhankeiijk van de gekozen 

ontsluitingsstructuur. Deze wegen zijn daarom in onderstaande analyse niet opgenomen.
�

Straat Functie Ietm 2012 Ietm extra Ietm totaal Ietm toelaatbaar Overschrijding 


Weyevlietweg Gebiedsontsluitingsweg 4.600 790 5.390 10.000 Nee 

Westerbaan Erftoggangsweg 500 160 660 3.000 Nee 

Dwarsstraat Erftoegangsweg 200 120 320 3.000 Nee 

Ceresstraat Erftoegangsweg 100 120 220 3.000 Nee 


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Toelichting: 


. 
 etm: Etmaalintensiteit. 


. 


I 

[ ietm 2012: Voor de Weyevlietweg is etm 2001 bekend uit een telling en met 2% groei perjaar 
geëxtrapoleerd naar 2012. Van de overige straten is etm ruim ingeschat op basis van aantallenl 

woningen en feitelĳk gebruik. 


. etm toelaatbaar: Hiervoor zijn geen algemene landelijke normen vastgelegd en ook in het
i 

stedelijke beleid is de wegcategorisering niet kwantitatief onderbouwd. De genoemde waarden 
' zijn krap ingeschatte wensbeelden. 



. Ongeveer 50% van het autoverkeer (400 auto’s) gegenereerd door Tuindorp wordt direct 
ontsloten door de Weyevlietweg. Zoais vermeid komt alle verkeer uiteindelijk op de WeyevliehA/eg 
terecht. 

. Ongeveer 20% van het autoverkeer (160 auto’s) gegenereerd door Tuindorp wordt ontsloten door 
de Westerbaan. 

. Ongeveer 15% van het autoverkeer (120 auto's) gegenereerd door Tuindorp maakt gebruik van 
de Dwarsstraat. 

. Ongeveer 15% van het autoverkeer (120 auto’s) gegenereerd door Tuindorp maakt gebruik van 
de Ceresstraat. 

Conclusie 
De ontsluitingsstructuur van Tuindorp is niet ontoereikend. Hoewel exacte intensiteitsgegevens en 
normen ontbreken, blijkt uit bovenstaande berekening duidelijk dat de toelaatbare belastingen op de 
straten in het voorgestelde netwerk niet worden overschreden. in feite neemt de intensiteit op de 
Weyevlìetweg slechts marginaal toe en blijven de Westerbaan, Dwarsstraat en Ceresstraat zeer 
rustige woonstraten waarop de verkeersveiiigheid niet in het geding is. Er is dus geen behoefte aan 
een extra gebiedsontsluitingsweg. 

Vlissingen, 14 juni 2002 
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Bijlage 1: Aanvullende Archeologische Inventarisatie 
Bestemmingsplan Tuindorp-Noord, Vlissingen: 
Tussenrapportage 

Inleiding 

In opdracht van de Gemeente Vlissingen is door SOB Research ten behoeve van de realisatie van een 
nieuwe woonwijk direct aansluitend op het noordelijke deel van de huidige bebouwde kom van 
Vlissingen (Bestemmingsplan Tuindorp—Noord) een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI)
uitgevoerd, met het doel de geologische opbouw, de aardkundige waarden en de archeologische en 
cultuurhistorische waarden ter plaatse vast te stellen. 

. 

_O_ 7Triton 

O . 

28 29 30 31 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied, ten noorden van Vlissingen, geprojecteerd op de topografische kaart. 
Schaal 1: 25.000. 

De voorliggende tussenrapportage biedt inzicht in de verkregen onderzoeksresultaten na uitvoering 
van het archiefonderzoek en na uitwerking van de gegevens van het veldondexzoek. 



1.1 AAI Bestemmingsplan Tuindorp-Noord, Vlissingen 

In het plangebied werden tijdens de AAI l 18 boringen uitgevoerd tot een variabele diepte van 0.70 tot 5.15 
meter beneden het maaiveld. Op basis van de gegevens van het booronderzoek in het plangebied kan worden 
gesteld dat hier overwegend sprake is van Afzettingen van Duinkerke (kom- en geulafzettingen; klei en zand), op
Hollandveen, op Afzettingen van Calais, soms op Basisveen, op Afzettingen van Twente voorkomen. In slechts 
9 boringen werd een mogelijk intacte tcp van het Hollandveen aangetroffen. Bij de overige boringen werd 
geconstateerd dat de top van het Hollandveen was geërodeerd. Hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk: in het 
noordelijke deel van het pIangebied (en dan met name in het noordwestelijke deel) bevindt zich een fossiele 
Duinkerke 2 enlof 3-geul (kreekrug). Hier, en aan de flanken van deze kreekrug, is het Hollandveen deels op 
natuurlĳke wijze geërodeerd. Opvallend is dat onder de geulafzettingen van Duinkerke ?. en/of 3 nog wei een 
restant Hollandveen aanwezig is. In het overige deel van het plangebied (het komgebied) lijkt het Hollandveen in 
de Late Middeleeuwen deels te zijn afgegraven (moernering). 

Tijdens de uitvoering van de AAI werden geen archeologische indicatoren uit de Prehistorie of Romeinse Tijd 
aangetroffen. Het is waarschijnlijk dat deze Sporen, mochten deze aanwezig zijn geweest, door erosie of de 
afgraving van het Hollandveen verloren zijn gegaan. In een aantal boringen werden relevante archeologische 
indicatoren aangetroffen, daterend mit de Late Middeleeuwen ofNieuwe Tij d. 

In Boring nr.: 11 werd in de Afzettingen van Duinkerke op een diepte van 0.90 — 1.00 meter beneden maaiveld 
een fragment aardewerk aangetrofïen (Late Middeleeuwen). In Boring nr.: 13 Werden in de Afzettingen van 
Duinkerke op een diepte van 0.00 - 0.40 meter beneden maaiveld twee fragmenten aardewerk aangetroffen (Late 
Middeleeuwen). In Boring nr.: 15 werden in de Afzettingen van Duinkerke op een diepte van 0.50 0.60 meter-

beneden maaiveld fragmentjes baksteen en houtskool aangetroffen (Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd). In Boring 
-nr.: 19 werden in de Afzettingen van Duinkerke op een diepte van 0.00 0.20 meter beneden maaiveld twee 

fragmenten aardewerk aangetroffen (Late Middeleeuwen). In Boring nr.: 20 werd in de Afzettingen van 
-Duinkerke op een diepte van 0.60 0.80 meter beneden maaiveld baksteenpuin aangetroffen (Late 

Middeleeuwen/Nieuwe Tijd). Deze boringen zijn allen uitgevoerd binnen de zone van de in het noordwestelijke 
deel van het plangebied gelegen Duinkerke—inversierug. 
Binnen het plangebied kon slechts een gedeeltelijke en derhalve niet volledig representatieve 
oppervlaktekartering worden uitgevoerd. Toch konden tijdens deze oppervlaktekartering ter plaatse van de 
Boringen nr.: 11, 19, 14, 20, 17, 18, 24 en 25 in totaal 45 aardewerkfi'agmenten worden geborgen. Het betreft 
hier onder meer Pingsdorf—aardewerk, kogelpot—aardewerk’, Proto-steengoed, Andenne-aardewerk en aardewerk 
met radstempel-versiering. Het aangetroffen vondstmateriaal dateert uit de periode nissen circa 1000 1300-

A.D.. 
Hoogliggende inversieruggen (Afzettingen van Duinkerke 2) waren in dit deel van Zeeland vanaf het einde van 
de Vroege Middeleeuwen uitermate geschikt voor bewoning. Vooral omdat hier zowel archeologische 
indicatoren uit de Late Middeleeuwen in de boringen alsook tijdens de oppervlaktekartering werden 
aangetroffen, en omdat hier sprake is van een duidelijk aaneengesloten vondstcluster, moet worden 
geconcludeerd dat hier hoogstwaarschijnlijk sprake is van een of meerdere nederzettingsterreinen enlof 
activiteitszones uit de periode tussen 1000 en 1300 A.D. (Late Middeleeuwen). 

In Boring nr.: 85 werd op een diepte van 0.70 meter beneden maaiveld ondoordringbaar puin aangetroffen. Op 
basis van historische kaarten kan echter worden gesteld dat zich hier geen bebouwing uit de Nieuwe Tijd heeft 
bevonden. Wellicht betreft het hier sporen uit de Late Middeleeuwen. 

In de Boring nr.: 113, 114 en 118 werden archeologische indicatoren uit de Nieuwe Tijd aangetroffen. Deze 
indicatoren kunnen worden toegeschreven aan bebouwing aan de iets ten oosten, buiten het plangebied gelegen 
weg. Deze bebouwing en de weg zijn gedocumenteerd op kaarten vanaf uit de zeventiende eeuw. 



Afbeelding 2. Boorpuntenkaart AAI. De boringcn zijn genummerd en in blauw weergegeven. De boringen waarin 
archeologische indicatoren werden aangetroffen zijn met een rode asterix gemarkeerd. De boringen en locaties waar 
oppervlaktevondsten werden gedaan zijn met oranje aangegeven. Het plangebied is rood omkaderd. Schaal 1: 5000. 

1.2. Conclusies en aanbevelingen 

Ter plaatse van de in het noordwestelijk deel van het plangebied aangetroffen kreekrug is hoogstwaarschijnlijk 
sprake van een ofmeerdere nederzettingsterreinen en/of activiteitszones uit de periode tussen 1000 en 1300 A.D. 
(Late Middeleeuwen). Ten behoeve van deze zone (zie Afbeelding 3) zal in ieder geval een Waarderend 
Archeologisch Onderzoek (AAI-2) moeten worden uitgevoerd. De planning voor deze AAI-2 zal pas 
kunnen worden opgesteld nadat de Oppervlaktekartering van de AAI volledig is afgerond. In het kader 
van de AAI was de uitvoering van een representatieve oppervlaktekartering niet mogelijk door de 
aanwezigheid van gewas. De afronding van de oppervlaktekartering van de AAI-1 kan pas worden 
uitgevoerd wanneer het terrein opnieuw geploegd is (naar verwachting binnen een maand).
Op basis van de uitkomsten van de oppervlaktekartering dient te worden bepaald binnen welke zones 
een AAI-2 door middel van extra grondboringen en een extra intensieve oppervlaktekartering dient te 
worden uitgevoerd, teneinde de Laatmiddeleeuwse Sporen meer gedetailleerd in kaart te brengen. 



Tevens wordt geadviseerd om ter plaatse van Boring nr.: 85 een Waarderend Archeologisch
Onderzoek (AAI-2) door middel van extra grondboringen te doen uitvoeren. Doel van dit onderzoek is 
vast te stellen of er inderdaad sprake is van behoudenswaardige archeologische waarden. Voor de 
vondstlocatie en het direct omliggende gebied wordt geadviseerd om in het kader van de AAI-2 6 
extra bon'ngen uit te doen voeren tot een diepte van circa 1.0 meter beneden maaiveld. Hierbij dient 
een boorgrid met een tussenliggende afstand tussen de boringen van tien meter te worden 
aangehouden. 

Ter plaatse van Boring nr.: 113, 114, 115, 117 en 118 is waarschijnlijk sprake van de aanwezigheid 
van archeologische sporen uit de Nieuwe Tijd. Het verdient aanbeveling om graafwerkzaamheden in 
hetkader van sloop- en bouwwerkzaamheden hier onder archeologisch toezicht te doen uitvoeren. 

Afbeelding 3. Boorpuntenkaart AAI, met daarop aangegeven de globale positie van de binnen het plangebied aanwezige 
Duinkerke—inversierug (in geel). Tevens is de zone aangegeven waar archeologische indicatoren uit de Late Middeleeuwen 
werden aangetroffen (paars omkaderd). Schaal 1: 5000. 

Heinenoord, 19 september 2002 
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