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1  Inleiding 
 
1.1  Aanleiding 
De heer A.C. Weststrate heeft een verzoek ingediend om de cultuurhistorisch waardevolle 
landbouwschuur op het perceel Schroeweg 4 te restaureren en in gebruik te mogen nemen 
als woning en recreatieappartement. De beoogde ontwikkeling past niet in het geldende 
bestemmingsplan, omdat de gronden een agrarische bestemming hebben.  
In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de bestemming 
gewijzigd kan worden in wonen. Voorliggend wijzigingsplan voorziet hierin. Door architecten 
en ingenieursburo v.d. Berge en Laban is een bouwplan opgesteld voor de restauratie. De 
welstand- en monumentencommissie hebben ingestemd met het bouwplan. 
 
1.2  Ligging plangebied 
Het plangebied komt overeen met het kadastrale perceel Vlissingen, sectie Q, nummer 1133.  
Dit perceel heeft thans nog geen afzonderlijk huisnummer, maar maakt onderdeel uit van het 
perceel Schroeweg 4. Na afgifte van de omgevingsvergunning voor de restauratie en 
verbouwing van de schuur tot woning en recratieappartment, zal aan het perceel een eigen 
adres worden toegekend. Het plangebied is aan de noord-oostzijde van Oost-Souburg 
gelegen. In de figuren 1 en 2 is de ligging van het plangebied weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Ligging plangebied (rood)
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Figuur 2: Ligging plangebied (rood) 
 
 
1.3 Opzet wijzigingsplan 
Het wijzigingsplan bestaat uit regels, een verbeelding en een toelichting daarop. De 
verbeelding en de regels vormen het juridisch bindende gedeelte van het plan. Daarop wordt 
een toelichting gegeven. In hoofdstuk 2 van voorliggende toelichting is een beschrijving van 
het plan weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het relevante ruimtelijke 
beleidskader. In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan de relevante sectorale wetgeving. In 
hoofdstuk 5 wordt de juridische opzet van het wijzigingsplan toegelicht. In hoofdstuk 6 wordt 
financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid toegelicht.  
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2  Planbeschrijving 
 
 
2.1 Huidige situatie 
De voormalige landbouwschuur dateert uit ca. 1933. De schuur is in het bestemmingsplan 
Buitengebied geclassificeerd en bestemd als cultuurhistorisch waardevol (status B). In bijlage 
1 is de beschrijving van de cultuurhistorische waarden van het perceel Schroeweg 4 
opgenomen. Uit deze beschrijving blijkt dat de schuur een cultuurhistorisch waardevol object 
betreft. Dergelijke objecten zijn een onlosmakelijk deel van het landschap zoals dat in de loop 
van de tijd is ontstaan, en maken de cultuurhistorie van het gebied zichtbaar. 
 
De schuur is door de monumentencommissie van de gemeente Vlissingen beoordeeld als een 
gaaf bewaard voorbeeld van een schuur uit zijn bouwtijd. Doordat de schuur niet meer in 
gebruik is bij een agrarisch bedrijf, is de agrarische functie van de schuur komen te vervallen. 
Dit geldt eveneens voor de overige gronden op het kadastrale perceel Vlissingen, sectie Q, 
nummer 1133. Vanwege achterstallig onderhoud en verzakking verkeert de schuur in een 
zeer slechte en vervallen staat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3: Foto bestaande situatie 
 
2.2  Omschrijving initiatief  
Initiatiefnemer wil in de (voormalige) landbouwschuur een woning en een 
recreatieappartement realiseren. Bij de restauratie en verbouwing worden bestaande 
bouwmaterialen hergebruikt. De gevels worden hersteld als bestaand, er worden uitsluitend 
onderdelen vervangen indien hergebruik onmogelijk is. Als toevoeging aan het bestaande 
worden nieuwe, moderne raampartijen aangebracht als eigentijdse inpassing. Zowel de 
monumentencommissie als de welstandscommissie kunnen zich vinden in deze opzet.  
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Op onderstaande tekeningen is weergegeven hoe de schuur er na de restauratie en 
verbouwing uit komt te zien. Tevens is aangegeven welke onderdelen en materialen 
behouden blijven of hergebruikt gaan worden. 
 

 
 Figuur 4: Voorgevel nieuwe situatie 
 
 

 
Figuur 5: Rechterzijgevel nieuwe situatie 
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Figuur 6: Achtergevel nieuwe situatie 
 
 

 
Figuur 7: Linkerzijgevel nieuwe situatie 
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3  Beleidskader  
 
3.1 Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)  
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. 
In de Structuurvisie beschrijft het Rijk in welke infrastructuurprojecten het de komende jaren 
wil investeren. Provincies en gemeenten krijgen meer bevoegdheden bij ruimtelijke ordening. 
De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals verbetering van de bereikbaarheid.  
In de SVIR schetst het Rijk hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en 
gemeenten overgelaten.  
 
Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR drie Rijksdoelen geformuleerd:  

1. de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van 
Nederland te versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) 
vestigingsklimaat; 

2. de bereikbaarheid verbeteren; 
3. zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden.  
 
De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid meer 
bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud 
van groene ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het Rijk beter op de hoogte van de 
situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij 
beter afwegen wat er in een gebied moet gebeuren. Voorliggend wijzigingsplan is dan ook 
niet in strijd met het Rijksbeleid. 
 
3.2 Provinciaal beleid 
Omgevingsplan Zeeland 2012-2018  
Op 28 september 2012 hebben Provinciale Staten het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en 
de bijbehorende verordening ruimte provincie Zeeland vastgesteld. Hierin wordt een nieuwe 
taakverdeling tussen Rijk, Provincie Zeeland, waterschap en gemeenten geïntroduceerd. In 
die nieuwe taakverdeling liggen meer taken en verantwoordelijkheden bij de gemeenten en 
beperkt de Provincie zich tot de kerntaken. Daarbij geeft de Provincie kaders aan en maken 
de gemeenten afspraken over hoe die kaders in de eigen regio worden ingevuld. 
Onderwerpen die zijn opgenomen in de Verordening Ruimte zijn bijvoorbeeld woningbouw, 
bedrijventerreinen, windmolens, natuurgebieden en intensieve veehouderij. 
  
Woningbouw en herstructurering  
De provinciale doelstelling is: Een goed woonklimaat en een goed werkende woningmarkt in 
steden, dorpen en op het platteland en met voldoende omvang, kwaliteit en differentiatie van 
de woningvoorraad. Ruimtelijk staan bundeling en zorgvuldig ruimtegebruik voorop. Realisatie 
van nieuwbouwwoningen dient in principe plaats te vinden binnen de grenzen van bestaand 
bebouwd gebied.  
De provincie ziet verschillende mogelijkheden om een woonfunctie in het landelijk gebied te 
realiseren. Hierbij worden drie principes onderscheiden:  
1. het benutten van bestaande bebouwing (rood voor rood);  
2. ruimte voor ruimte;  
3. nieuwe bebouwing (rood voor groen).  
Deze drie mogelijkheden zijn nader uitgewerkt in bijlage 3 van de Verordening ruimte 
provincie Zeeland  
 
In bijlage 3 van de verordening wordt nader ingegaan op de vertaling van het 
woningbouwbeleid m.b.t. kleinschalige woningbouwlocaties in het landelijk gebied. Het 
initiatief voor deze planwijziging valt onder principe 1, zoals hiervoor beschreven. 
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Toetsing:  
De vrijstaande schuur is aangemerkt als een cultuurhistorisch waardevolle agrarische 
bebouwing. De planlocatie is gesitueerd buiten de grenzen van het bestaand bebouwd 
gebied. Het intiatief voorziet in de vestiging van een woning en een recreatieappartement in 
de cultuurhistorisch waardevollge schuur. Het betreft een voorbeeld van het behouden van 
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing met een voormalige agrarische bestemming welke 
gewijzigd wordt naar een woonfunctie, zoals in de verordening als voorbeeld is genoemd (het 
benutten van bestaande bebouwing; rood voor rood). Het initiatief past in de Verordening 
Ruimte van de Provincie Zeeland. Geconcludeerd kan worden dat het beoogde initiatief in 
overeenstemming is met het provinciaal beleid. 
 
3.3 Gemeentelijk beleid  
 
Bestemmingsplan 
Het perceel Schroeweg 4 is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied (vastgesteld door 
de gemeenteraad op17 december 2009) en heeft daarin de bestemming Agrarisch met 
waarden. Het perceel is geheel voorzien van een bouwvlak. Tevens heeft de betreffende 
schuur de functieaanduiding ‘cultuurhistorische waarden'. Deze aanduiding voorziet in de 
bescherming van de aanwezige cultuurhistorische waardevolle gebouwen. Verder is er een 
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen, waarin is bepaald dat 
burgemeester en wethouders de bestemming Agrarisch met Waarden ter plaatse van de 
aanduiding bouwvlak kunnen wijzigen in de bestemming Wonen met de aanduiding 
'voormalig agrarisch bedrijf' (vab). Tevens is een afwijkingsbevoegdheid in het 
bestemmingsplan opgenomen waarin is bepaald dat burgemeester en wethouders kunnen 
afwijken van de planregels voor de vestiging van een Nieuwe Economische Drager (NED) op 
gronden met de bestemming ‘Wonen aanduiding voormalig agrarisch bedrijf (vab). Het 
recreatieappartement betreft een NED. Na inwerkingtreding van voorliggend wijzigingsplan is 
het college bevoegd medewerking te verlenen aan de vestiging van het recreatieappartement 
in de cultuurhistorisch waardevolle schuur.  
 

 
Figuur 8: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan  
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In artikel 3.8.5 van het bestemmingsplan Buitengebied is de in onderstaand kader 
weergegeven wijzigingsbevoegdheid opgenomen.  
 
Wijziging na bedrijfsbeëindiging 
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch met Waarden ter plaatse van 
de aanduiding bouwvlak wijzigen in de bestemming Wonen met de aanduiding 'voormalig 
agrarisch bedrijf' (vab) en / of Wonen en / of in de bestemming Agrarisch met Waarden 
zonder aanduiding, met inachtneming van het volgende: 
a.       het agrarisch bedrijf is beëindigd; 
b.   het gebruik van een bestaande Nieuwe Economische Drager (NED) mag worden 

voortgezet; 
c. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en  

ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen agrarische bedrijven in de omgeving. 
 
 
Toetsing:  
De planlocatie heeft de bestemming Agrarisch met Waarden en is voorzien van een 
bouwvlak. De schuur maakt sinds 2007 geen onderdeel meer uit van een agrarisch bedrijf, 
zodat de schuur geen agrarische functie meer heeft. In de schuur is thans geen Nieuwe 
Economische Drager (NED) gevestigd. Het initiatief voorziet echter in de vestiging van een 
NED, zijnde de vestiging van een recreatieappartement in de cultuurhistorisch waardevolle 
schuur. Na wijziging van de bestemming, kan met toepassing van een binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheid (artikel 7 van voorliggend wijzigingsplan) medewerking worden 
verleend aan het in gebruik nemen van de schuur als recreatieappartement.  
Wijziging van de bestemming leidt niet tot aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen agrarisch bedrijven in de omgeving.  
 
Conclusie:  
Geconcludeerd kan worden dat het beoogd initiatief in overeenstemming is met het 
gemeentelijk beleid. 
 
Vanwege de karakteristieke uitstraling van de cultuurhistorische schuur, dient de restauratie 
en verbouwing op een goede manier ingepast te worden. Zoals op de bouwtekeningen is 
weergeven, wordt zoveel als mogelijk de aanwezige karakteristieke elementen van de schuur 
behouden. De verbouwing en restauratie van de cultuurhistorisch waardevolle schuur leidt tot 
ruimtelijke kwaliteitswinst. De ruimtelijke kwaliteitswinst maakt dan ook onlosmakelijk 
onderdeel uit van het bouwplan. Om die reden is er uit stedenbouwkundig oogpunt dan ook 
geen bezwaar tegen de restauratie en functiewijziging van de schuur.  
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4 Sectorale aspecten 
 
 
4.1  Water  
Het initiatief ziet op een functiewijziging en brengt geen extra bouwmogelijkheden met zich 
mee. Er is dan ook geen sprake van een toename van het verhard oppervlak. Het initiatief 
heeft geen andere consequenties ten aanzien van het aspect water. Een watertoets kan 
derhalve achterwege blijven.  
 
4.2 Archeologie  
In 1992 is het Verdrag van Valetta (Malta) door de landen van de EU, waaronder Nederland, 
ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het beschermen van 
archeologisch erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat archeologische waarden 
in principe in situ (in de bodem) bewaard zullen moeten blijven. Indien dit niet mogelijk blijkt, 
bijvoorbeeld bij bouwplannen, dan moeten de archeologische vondsten worden opgegraven 
en ex situ (elders) worden bewaard. De restauratie- en verbouwwerkzaamheden zullen alleen 
intern plaats vinden. Er vinden geen graafwerkzaamheden plaats. Archeologisch onderzoek is 
dan ook niet noodzakelijk. 
  
4.3 Verkeer  
De bestaande ontsluiting op de Schroeweg blijft gehandhaafd. In plaats van agrarisch verkeer 
zullen er nu enkele personenauto’s gebruik maken van de ontsluiting. Op het eigen terrein is 
voldoende ruimte voor de benodigde parkeerplaatsen.  
 
4.4  Bodemkwaliteit  
De bodem dient geschikt te zijn voor de beoogde functie. De gewenste functie bepaalt de 
vereiste bodemkwaliteit. Voor alle bestemmingen waar een functiewijziging of herinrichting 
wordt voorzien, dient tenminste het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek 
(historisch onderzoek) te worden verricht. Indien op grond van historische informatie blijkt dat 
in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden met een verhoogd risico op 
bodemverontreiniging, dan dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden 
uitgevoerd. Op basis van geconstateerde belemmeringen uit dit onderzoek, kan vervolgens 
worden nagegaan welke maatregelen moeten worden genomen om die belemmeringen weg 
te nemen (functiegericht saneren).  
Tevens is wettelijk bepaald dat een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk niet mag worden 
gebouwd op een zodanig verontreinigd terrein dat schade of gevaar is te verwachten voor de 
gezondheid van de gebruikers of voor het milieu.  
Door MITEC advies B.V. is een bodemonderzoek in het plangebied uitgevoerd. Op basis van 
het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat er geen verontreinigingen aangetroffen 
zijn die de functiewijziging in de weg staan. Voor de volledige rapportage wordt verwezen 
naar bijlage 2. 
 
4.5  Wegverkeerslawaai  
Ingevolge artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn in principe alle wegen gezoneerd.  
Uitgezonderd op deze regel zijn wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt. 
De wettelijk geldende rijsnelheid op de rijksweg A58 bedraagt 120 km/uur. Op de Schroeweg 
mag maximaal 60 km/uur gereden worden. Het bouwplan ligt binnen de geluidszone (=400 
meter) van de rijksweg A58 en van de Schroeweg (=250 meter). Verder is het van belang dat 
de locatie in het buiten stedelijk gebied is gelegen.  
Een akoestisch onderzoek is, vanwege de ligging van de planlocatie ten opzichte van de 
beide wegen vereist.   
 
Door akoestisch Adviesburo van Lienden is een akoestisch onderzoek (bijlage 3) verricht naar 
de optredende geluidsbelasting. Op de achtergevel van de nieuwe woning is een 
geluidsbelastingwaarde berekend die zonder maatregelen de geldende 
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voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. De berekende geluidsbelasting bedraagt 
(afgerond) 53dB.  
De grenswaarde in buiten stedelijk gebied mag ten hoogste 53 dB bedragen. Aangezien de 
maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, dient voor het initiatief een hogere 
waarde op grond van de Wet geluidhinder te worden vastgesteld. Hiervoor wordt een 
afzonderlijke procedure gevoerd, waarbij het college van burgemeester en wethouders van 
Vlissingen het bevoegd gezag is. 
 
Vanwege de vraag of er aan de vereiste binnenwaarden zoals vermeld in het Bouwbesluit 
wordt voldaan, is aanvullend akoestisch onderzoek aan de hand van een bouwkundig bestek 
vereist. Daaruit volgt of er aanvullende bouwkundige geluidsisolerende gevelmaatregelen 
noodzakelijk zijn. Dit neemt niet weg dat de functiewijziging – al dan niet met 
geluidsisolerende gevelmaatregelen – planologisch mogelijk is.  
  
4.6 Luchtkwaliteit 
De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de ‘Wet 
milieubeheer’ goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Vooral hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is 
veranderd. Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat titel 2 bekend als de 'Wet 
luchtkwaliteit'. Deze wet is op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden en 
vervangt het ‘Besluit luchtkwaliteit 2005’. Bij Algemene Maatregel van Bestuur zijn normen 
voor o.a. concentraties van verschillende stoffen in de lucht vastgesteld.  
 
Akoestisch adviesburo van Lienden heeft de heersende luchtkwaliteit ter plaatse van het 
plangebied berekend (bijlage 3). De berekeningen ten aanzien van de luchtkwaliteit zijn 
uitgevoerd voor de componenten stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes (fijn stof PM10). 
Uit de berekeningen volgt dat de wettelijke grenswaarden en/of plandrempelwaarden niet 
worden overschreden. De berekende concentraties voldoen aan de grenswaarden uit de Wet 
Luchtkwaliteit. Voor wat betreft de berekende concentraties van stikstofdioxide (NO2) en de 
zwevende deeltjes (fijnstof (PM10) bestaat geen bezwaar voor het realiseren van het 
bedoelde bouwplan. De realisatie van de geplande woning en het recreatieappartement levert 
nagenoeg geen toename van de aangehouden verkeersintensiteiten op de Schroeweg. De 
planrealisatie heeft geen negatief effect op de nu heersende luchtkwaliteit.  
 
4.7 Externe veiligheid  
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten 
gekeken, namelijk: 
- bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
- vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 
 
In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risico is de kans 
per jaar, dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een 
ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 
verblijven.  
 
Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of 
langs een vervoersas. Het groepsrisico drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van 
minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen.  
 
Externe veiligheid kan betrekking hebben op bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, 
bewerken of vervoeren. De bedrijven, die hierbij relevant zijn, zijn genoemd in het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Verder zijn transportroutes van gevaarlijke stoffen van 
belang, zoals aangegeven in de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 
(RNVGS). Het betreft hier verkeerswegen, vaarwegen, spoorwegen en buisleidingen. Bij de 
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inventarisatie zijn alleen risicobronnen meegenomen die binnen en in de nabijheid van het 
plangebied liggen en waarvan het invloedsgebied zich geheel of gedeeltelijk binnen het 
plangebied bevindt.  
 
Uit raadpleging van de professionele risicokaart blijkt dat de locatie niet gelegen is binnen een 
plaatsgebonden risicocontour (PR 10-6/jr) van een inrichting of een transportroute. Wel 
bevindt het plangebied zich aan de rand van het invloedsgebied van het bedrijf Kloosterboer 
in Vlissingen-Oost. Een ontwikkeling aan de rand van dit invloedsgebied heeft geen invloed 
op de hoogte van het groepsrisico. Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen 
belemmering voor het voorgestane initiatief.  
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Hoofdstuk 5  Juridische aspecten 
 
5.1 Algemeen 
Het wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. Materieel gezien 
gaat het om een wijziging van de verbeelding ter plaatse van het kadastrale perceel 
Vlissingen, sectie Q, nummer 1133.  
De bestaande Agrarische bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ met de 
aanduiding 'voormalig agrarisch bedrijf' (vab)’. De regels uit het bestemmingsplan 
Buitengebied zijn onverkort overgenomen.  
 
5.2 Verbeelding 
De verbeelding heeft betrekking op het kadastrale perceel Vlissingen, sectie Q, nummer 
1133. Het perceel verkrijgt de bestemming ‘Wonen’ met de aanduiding ‘voormalig agrarisch 
bedrijf' (vab)’. Ter plaatse van de cultuurhistorische schuur is een bouwvlak geprojecteerd. De 
maximaal toegestane goot- en bouwhoogte is overeenkomstig de feitelijke goot- en 
nokhoogte vastgelegd op respectievelijk 3 en 9 meter. De gehele plangebied is voorzien van 
de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’.  Deze bestemming is opgenomen ter 
bescherming van de eventueel aanwezige archeologische waarden. Verder is het gehele 
plangebied voorzien van de functieaanduidingen ‘specifieke vorm van wonen – voormalig 
agrarisch bedrijf’. De schuur is voorzien van de functieaanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ 
ter bescherming van de aanwezige cultuurhistorische waarden van de schuur. 
 
5.3 Regels 
De regels uit het bestemmingsplan Buitengebied zijn onverkort overgenomen.  
 
 
 
 
 



 1

6 Uitvoerbaarheid 
 
6.1  Financieel-economische uitvoerbaarheid 
De economische uitvoerbaarheid is gewaarborgd. Alle voorbereidings- en uitvoeringskosten 
zijn voor rekening van initiatiefnemer. Voor de gemeente Vlissingen zijn er aan de uitvoering 
geen financieel-economische risico's verbonden. De risico's liggen bij de initiatiefnemer.  
 
6.2  Maatschappelijk toetsing 
Het Besluit ruimtelijke ordening geeft in artikel 3.1.1 aan, dat burgemeester en wethouders bij 
de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg voeren met de besturen van betrokken 
gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij 
de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in 
het plan in het geding zijn. 
Aangezien er geen nationale belangen in het geding zijn, kan afgezien worden van overleg 
met de Rijksoverheid. De provincie heeft reeds aangegeven geen opmerkingen te hebben ten 
aanzien van het plan. Het ontwerp-wijzigingsplan is aangeboden aan het Waterschap 
Scheldestromen. Bij brief van 3 februari 2014 (ontvangen 4 februari 2014), hebben zij 
aangegeven geen opmerkingen te hebben t.a.v. het ontwerp-wijzigingsplan.  
Tevens zijn belanghebbenden ter toetsing van de maatschappelijke uitvoerbaarheid in de 
gelegenheid gesteld om op het ontwerp-wijzigingsplan zienswijzen kenbaar te maken. Dit 
vindt plaats op grond van het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Gedurende de termijn van tervisielegging zijn geen zienswijzen ontvangen.  
 
Gelijktijdig met voorliggend ontwerp-wijzigingsplan, heeft een ontwerp-besluit tot het verlenen 
van ontheffing van de Wet Geluidhinder ter visie (hogere waarde) gelegen. Dit betreft een 
afzonderlijke procedure waar tegen separate zienswijzen konden worden ingediend. 
Gedurende de termijn van tervisielegging zijn geen zienswijzen ontvangen.  
 
Op 25 februari 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het ontwerp-
wijzigingsplan Buitengebied, 4e planwijziging, ongewijzigd vast te stellen. 



 
 
 

Bijlagen bij de toelichting 
 
 
 



Bijlage 1 beschrijving cultuurhistorische waarden 
 



 



Bijlage 2 bodemonderzoek 



























































































Bijlage 3 onderzoek geluid wegverkeer en luchtkwaliteit 
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Leeswijzer
Deel A:
Onder hoofdstuk 4 staat een overzicht aangegeven van de bij het akoestisch onderzoek gebruikte ver-
keersgegevens, waaronder de huidige en toekomstige verkeersintensiteiten. In hoofdstuk 5 worden de
resultaten van het akoestisch onderzoek beschreven. In het zesde hoofdstuk wordt de 'conclusie ge-
luidsbelasting Lvl (deel A)' weergegeven.

Deel B:
Hoofdstuk 7 bevat een omschrijving van de normen, hoofdstuk 8 de gehanteerde uitgangspunten met
de rekenresultaten. Onder hoofdstuk 9 wordt de conclusie 'Luchtkwaliteit-2007 (deel B)' weergegeven.
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1. Inleiding

In opdracht van mevrouw J.J. Wondergem en de heer A.C. Weststrate, namens deze Architekten en In-
genieursburo v.d. Berge & Laban B.V. - contactpersoon de heer Gert-Jan v.d. Berge, heeft Akoestisch
Adviesburo Van Lienden een akoestisch - en Luchtkwaliteitsonderzoek (Luk-2007) verricht naar de op-
tredende geluidsbelasting ‘verkeersgeluid (Lvl)' en heersende luchtkwaliteit vanwege de plaatsvindende
verkeersintensiteiten op de rijksweg A58 en de Schroeweg te Oost-Souburg gemeente Vlissingen .

Gebiedsoverzicht met bouwlocatie (Google Earth)

Het onderzoek richt zich met name op het berekenen van de optredende Lden-geluidsbelasting op de bui-
tengevels (voor-, achter- en linkerzijgevel) van het nieuwbouw woonobject, die als zodanig is geprojec-
teerd op een nu nog gedeeltelijk bebouwd perceel aan de Schroeweg 4 te Oost-Souburg, volgens onder-
staand schetsoverzicht.

Figuur 1: Situatieoverzicht: locatie bouwplan a/d Schroeweg 4 te Oost-Souburg gemeente Vlissingen

De gemeente Vlissingen heeft in eerste instantie aangegeven ook inzage in de heersende (2013) lucht-
kwaliteit te willen ontvangen.

Bouwlocatie
zie figuur 1

te restaureren landbouwschuur
met een waardevolle culturele
historische waarde en te ver-
bouwen tot woning en recreatie-
appartement; hierna 'bouwplan'.
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Het bouwplan omvat het restaureren van de nu aanwezige landbouwschuur. De landbouwschuur heeft
als zodanig een cultureel - en historisch waardevolle betekenis.
De ruimte binnen de landbouwschuur wordt verbouwd tot een aantal verblijfsruimten als onderdeel van
de (hoofd)woning. Ook wordt er voorzien in een recreatieappartement. De activiteit van het restaureren
van de landbouwschuur en de hierbinnen te verbouwen woning met recreatieappartement is hierna kort-
weg aangegeven als 'bouwplan'. Ook wanneer er op een bijlagepagina 'nieuwbouwwoning' staat vermeld,
wordt hiermee het voorziene 'bouwplan' bedoeld en dient ook als zodanig te worden gelezen.

Het bouwplan ligt binnen het buitenstedelijk gebied van de woonkern 'Oost-Souburg' binnen de gemeen-
te Vlissingen. Het bouwplan ligt tevens binnen de geluidszone (= 400 meter) van de rijksweg A58 en van
de Schroeweg (= 250 meter).
Een akoestisch onderzoek is, vanwege de ligging van de planlocatie ten opzichte van de bestaande we-
gen, rijksweg A58 en Schroeweg, van rechtswege Wet geluidhinder (Wgh) vereist.
Binnen dit kader wordt met het akoestisch onderzoek de optredende geluidsbelasting 'verkeersgeluid
(Lvl)' inzichtelijk gemaakt, vanwege de op de verkeersstromenkaart 2011 (= uitgave Provincie Zeeland)
aangegeven verkeersintensiteit van de rijksweg A58. De verkeersintensiteit van de Schroeweg is inge-
schat op Q=1.000 mvtg/etmaal in 2013. De wettelijk geldende rijsnelheid op de rijksweg A58 bedraagt
v=120 km/uur en op de Schroeweg mag v=60 km/uur worden gereden.

De verkeersintensiteiten van voornoemde wegen (zie bijlage I.3 tabel 1-A en tabel 1-B) zijn met een aan-
gehouden autonome groei van 2% geëxtrapoleerd naar het maatgevend jaar 2024. Voor de opgegeven
planlocatie, is de optredende Lden-geluidsbelasting berekend op de voor-, op de achter- en op de linker-
zijgevel van het bouwplan.
De berekende Lden-geluidsbelasting 'verkeersgeluid (Lvl)' geldt voor de dag-, avond- en nachtsituatie.

Wet Luchtkwaliteit 2007
Met de gehanteerde verkeergegevens zijn de componenten stikstofdioxide (NO2) en zwevende deel-
tjes (fijn stof (PM10)) berekend.
De berekeningen zijn uitgevoerd voor het kalenderjaar 2013.
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Deel A

2. Normstelling

Als uitgangspunten bij het akoestisch onderzoek gelden:
a. de regels uit de Wet geluidhinder (Wgh) hoofdstuk VI (gewijzigd 5 juli 2006);
b. het Besluit grenswaarden langs wegen (Besluit wegen) gebaseerd op het Besluit geluidhinder (20 ok-

tober 2006);
c. de standaard-rekenmethode RMW 2006 (d.m.v. rekenprogramma DGMR GeoMilieu V2.14)
d. Handleiding Meten en rekenen industrielawaai (HRMI-II).

Voor de toelaatbare geluidsbelasting voor een geprojecteerde woning binnen wegzones wordt, in principe
binnen de Wet geluidhinder, gesteld dat hiervoor de grenswaarde van Lden= 48 dB in acht moet worden
genomen (art. 76 lid 1 Wgh).
Via het college van B&W van de gemeente Vlissingen kan een verzoek tot vaststelling van een hogere
grenswaarde (HW) worden gedaan. De grenswaarde in buitenstedelijk gebied geldend voor de nieuw te
bouwen woning, kan ten hoogste Lden= 53 dB (art. 83. lid 1 Wgh) bedragen.

Als binnenstedelijk gebied wordt o.a. beschouwd het gebied buiten de bebouwde kom.

3. Aanleiding en het doel van het onderzoek

De aanleiding van het uitvoeren van dit akoestisch onderzoek is een voortoets op bestemmingsplanmati-
ge basis voor de herontwikkeling van het nu bestaande perceelterrein aan de Schroeweg 4 te Oost-
Souburg gemeente Vlissingen .
Het bedoelde bouwobject bestaat uit een monumentale landbouwschuur met een cultuur en historische
waarde. Na restauratie van de landbouwschuur wordt er binnen de landbouwschuur voorzien in verblijfs-
ruimten (woning) met een recreatieappartement.
Dit onderzoek richt zich met name op het berekenen van de Lden-geluidsbelasting 'verkeersgeluid (Lvl)'
vanwege de actuele verkeersintensiteiten (maatgevend jaar 2024).

Ligt de optredende geluidsbelasting (Lvl) boven de voorkeursgrenswaarde van Lden= 48 dB (inclusief de
aftrek cf art 110 lid g Wgh), dan zal een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde aan het
college van B&W van de gemeente Vlissingen noodzakelijk zijn.

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) art. 83 lid 1 mag de optredende Lden-geluidsbelasting afgerond niet
meer dan 53 dB bedragen op de gevels van het bouwplan, omdat dit gelegen is binnen het buitenstede-
lijk gebied (= buiten de bebouwde kom van de woonkern 'Oost-Souburg').

4. Ruimtelijke en fysieke factoren

De overzichtstekening (bijlage I.1) illustreert een overzicht van de toekomstige situatie. Hierin is het
bouwplan met een gedeelte van de bestaande bebouwing opgenomen.
Het gemodelleerde bodemgebied rondom het bouwplan is als “zacht” met Bf=1,0 ingevoerd. De wegen
zijn als akoestisch “hard” (Bf=0,0 ) ingevoerd.

4.1. De maatgevende verkeersintensiteiten
De verkeersgegevens zijn overgenomen uit de eerder uitgevoerde verkeerstellingen van de Provin-
cie Zeeland (verkeersstromenkaart 2011). De verkeersintensiteit van de Schroeweg is ingeschat op
Q=1.000 mvtg/etmaal in 2013.

De verwerkte verkeersgegevens zijn gebaseerd op de verkeersintensiteiten met uurverdeling van
een weekdag uit het teljaar 2011 van de rijksweg A58 en de Schroeweg.
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Als autonome groei is voor de beschouwde wegen 2% per jaar aangehouden tot het maatgevend
jaar 2024 (= 10 jaar na realisatie van het bouwplan).
De wettelijk geldende rijsnelheid op de rijksweg A58 bedraagt v=120 km/uur en op de Schroeweg
mag v=60 km/uur worden gereden (= rekenwaarden).
De verkeersintensiteitberekeningen staan weergegeven in bijlage I.3 tabel 1-A (rijksweg A58) en ta-
bel 1-B (Schroeweg).

Bij het berekenen van de Lden-geluidsbelasting in een tijdvak tot het maatgevend jaar (=2024)
moet worden uitgaan van een rekenkundig gemiddelde verkeersintensiteit, die representatief is
voor dat tijdvak: de maatgevende verkeersintensiteit en genormeerd op weekdaggemiddelden ipv
werkdaggemiddelden.

In tabel 1 staan de aangehouden verkeersintensiteiten (= gemiddelde weekdag etmaalintensiteit tot
en met het maatgevend jaar 2024) en de aangehouden verdeling op de voor het onderzoek relevan-
te wegen weergegeven.

Tabel 1
Verkeersintensiteiten (mvtg / etm.) en aangehouden verdeling 2)

Rijksweg A58 Schroeweg
Etmaalintensiteit [mvtg/uur] teljaar 2011 1) 30.200
Etmaalintensiteit [mvtg/uur] ingeschat in 2013 1.000
Autonome groei per jaar [%] (=rekenwaarde) 2 2
Gem. werkdag etmaalintensiteit [mvtg/uur] in 2024 2) 39.067 1.243
Aangehouden verhouding weekdag / werkdaggem. 0,85 1
Rekenwaarden weekdagetmaalint. [mvtg/uur] in 2024 33.207 1.243
Uurintensiteit dag-, avond- of nachtperiode [%] 6,74 2,72 1,04 6,24 2,44 0,65
Verdeling per voertuigcategorie [%]:

Lichte motorvoertuigen [Qlv in %] 88,0 93,8 85,5 95,9 98,5 90,0
Middenzware motorvoertuigen [Qmv in %] 6,1 2,9 6,3 3,5 1,1 10,0
Zware motorvoertuigen [Qzv in %] 5,9 3,3 8,2 0,6 0,3 0,0
Motoren [Qmr in %] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wettelijke toegestane rijsnelheid (km/uur) 120 60
Soort wegdek zoab dab

1) Overname uit verkeerstellingen Verkeersstromenkaart 2011; uitgave provincie Zeeland.
2) Voor aantallen motorvoertuigen per voertuigcategorie: zie tabel 1-A en tabel 1-B onder bijlage I.3

5. Rekenresultaten

Met het rekenprogramma GM v2.14 van DGMR ‘Rekenmethode RMW-geluidhinder 2012’ is de Lden-
geluidsbelasting op de ingevoerde toetspunten berekend (zie figuur I.1).
In het Lvl-rekenmodellen P13_10 zijn vier toetspunten ingevoerd; toetspunt-1 ligt op de linkerzijgevel, de
toetspunten-2 t/m -3 liggen op de achtergevel en toetspunt-4 ligt op de voorgevel van het bouwplan.
De toetspunten liggen op een rekenhoogte (hb in m1) van ho= 1,5 m1 (= begane grondniveau) en h1= 4,5
m1 (= 1e verdiepingsniveau).

Het berekende Lden-geluidsniveau (dB) is de (gecumuleerde) geluidsniveau voor alle weg- of wegdelen
van invallend geluid zonder correctieaftrek vanwege art. 110 lid g van de Wgh, een en ander volgens on-
derstaande tabel 2.
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Tabel 2
Berekende geluidsimmissie-, 'beoordeling'niveaus (Lden / dB) en vereiste geluidwering gevels (Ga / dB(A))

Naam Omschrijving
Lvl

1)
Lden

Lvl
rw A58

Lden

Lvl
Schroe-

weg
Lden

Beoorde-
lingsniveau
incl. -/- 2/5

dB 2)

Geluidwering
gevels

(Ga in dB(A))
001_A Toetspunt 1; linkerzijgevel

53,7 52,3 48,1 50,3 20,7
001_B 55,6 54,6 48,8 52,6 22,6
002_A Toetspunt 2; achtergevel-1

50,0 49,7 38,2 47,7 20
002_B 52,6 52,4 39,8 50,4 20
003_A Toetspunt 3; achtergevel-2

51,6 51,5 35,5 49,5 20
003_B 54,4 54,3 37,2 52,3 21,4
004_A Toetspunt 4; voorgevel

54,4 -- 54,4 49,4 21,4
004_B 54,7 -- 54,7 49,7 21,7

1) geluidsbelasting 'verkeersgeluid 'Lvl' vanwege de verkeersintensiteiten op de rijksweg A58 en op de Schroeweg
2) beoordeling o.b.v. Wet - (Wgh) en Besluit geluidhinder (Bgh).
Waarden zijn incl. 2/5 dB-correctieaftrek (conform Wgh art. 110 lid g en regeling Minister VROM d.d. 17-08-2009 art. 1 onderdeel C).

De hoogste bijdrage aan de optredende geluidsbelasting komt van de aangehouden verkeersintensiteit
op de rijksweg A58; Lden=54,6 dB. De 'beoordelingswaarde' van alle betrokken wegen komt uit op
Lden=54,6 -2= 52,6 dB; dit is (afgerond) 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde van Lden=48 dB.

5.1. Maatregelen (cf Wet- en Besluit Geluidhinder)
In artikel 110a en volgende (Wgh) wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grens-
waarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld
indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege
een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van steden-
bouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden
getroffen:
 Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype;
 Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluids-

scherm/grondwal;
 Maatregelen aan de gevel met het toepassen van afstandreductie (= is het verder van de

verkeersbron positioneren van de woning en dergelijke.

Maatregelonderzoek in de aard van:
1. een bronmaatregel (bijv. het toepassen van geluidreducerend zoab-asfalt) en
2. een overdrachtsmaatregel (oprichten van een geluidswal / - scherm)

is niet uitvoering uitgevoerd.

Beide maatregelen worden o.a. om financiële redenen en de te realiseren akoestisch reductie-
effect niet opportuun geacht.

5.1.1. Bronmaatregelen; geluidsreducerend asfalt
Het wegdek van de rijksweg is of wordt op korte termijn voorzien van zoab-asfalt.
Het aanbrengen van geluidreducerend asfalt op een kort traject van de Schroeweg, wordt als
niet-reëel beschouwd.

5.1.2. Overdrachtsmaatregel; geluidsscherm / - wal en afstandreductie
Voor de onderhavige situatie is de nu al aanwezige geluidswal op het perceel van Schroeweg 6
in het rekenmodel meegenomen. Gezien de nu al aanwezige opstallen (o.a. landbouwloodsen)
op het terrein van de bouwlocatie aan de Schroeweg 4, heeft het doortrekken van de nu al aan-
wezige geluidswal dan wel de aanleg van een geluidswal niet het beoogde akoestische effectieve
effect.
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Een geluidsscherm of - wal langs een gedeelte van de Schroeweg is vanwege financiële- en
stedenbouwkundige reden niet gewenst. Ook is vastgesteld dat een ononderbroken geluids-
scherm/wal technisch onmogelijk is vanwege de perceelsontsluiting van Schroeweg 4.
Een overdrachtsmaatregel in de vorm van een geluidsscherm/wal langs een gedeelte van de
Schroeweg, wordt daarom als niet-reëel beschouwd.

De bestaande opstallen (o.a. landbouwloodsen) zijn vast gesitueerd; afstandreductie voor de be-
trokken wegen is niet mogelijk.

5.1.3. Gevelmaatregelen
Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit. De geluid-
wering van de gevel dient zodanig te zijn dat het gecumuleerde geluidniveau binnen een ver-
blijfsruimte met woonfunctie niet meer bedraagt dan Lbinnen=33 dB(A).

5.2. (Karakteristieke) geluidwering
De minimale karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een ver-
blijfsgebied binnen een nieuwbouwwoning moet voldoen aan de eis cf Bouwbesluit en bedraagt
Ga;k≥ 20 dB(A).
De karakteristieke geluidswering van een of meer verblijfsgebieden binnen het bouwplan aan de
Schroeweg 4, moet minimaal (zonder toepassen van bron- en overdrachtsmaatregel) GA;k_vg= 53,7 -
33= 20,7 dB(A) cf art. 111 lid 2 bedragen en geldt voor een verblijfsgebied op begane grondniveau.
Respectievelijk GA;k_vg=55,6 - 33=22,6 dB(A) voor een verblijfsgebied op 1e verdiepingsniveau.
Of de genoemde vereiste GA;k_vg-waarden zijn te realiseren, vraagt later om akoestische aandacht
Aan de hand van het bouwkundig bestek zal blijken of er voldaan wordt aan de minimaal vereiste ge-
luidwering van de gevels en of er in welke kwaliteit aanvullende bouwkundige geluidisolerende ge-
velmaatregelen noodzakelijk zijn.

Artikel 3.2 Bouwbesluit, industrie-, weg of railverkeerslawaai
1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of railverkeerslawaai,

die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteris-
tieke geluidwering, die niet kleiner is dan het verschil tussen de volgens de Wet geluidhinder bepaalde geluidsbelasting
van die scheidingsconstructie en de grenswaarde voor het geluidsniveau in het verblijfsgebied als aangegeven in tabel
3.1 (=35 dB(A) / 33 dB 1)), met een minimum van 20 dB(A).
1) bij weg- of railverkeerslawaai

6. Conclusie deel A

Architekten en Ingenieursburo v.d. Berge & Laban B.V. ontwikkelt voor mw. J.J. Wondergem en dhr.
A.C. Weststrate een bouwplan aan de Schroeweg 4 binnen het 'buitengebied' van de woonkern 'Oost-
Souburg' van de gemeente Vlissingen. Het bouwplan staat geprojecteerd op een nu gedeeltelijk be-
bouwd perceel.

Met de gehanteerde verkeersgegevens van Q_verkeer= 39.067 mvtg/etmaal op de rijksweg A58 en van
Q_verkeer= 1.243 mvtg/etmaal op Schroeweg in het maatgevend jaar 2024, wordt op de achtergevel van
de nieuwbouwwoning een geluidsbelastingwaarde berekend die zonder maatregelen de geldende voor-
keursgrenswaarde van Lden= 48 dB overschrijdt (art. 82 lid 1 Wgh).

De hoogst te 'beoordelen' geluidsbelasting bedraagt (afgerond) Lden= 52,6 afgerond 53 dB vanwege de
aangehouden verkeersintensiteiten op de rijksweg A58 of op de Schroeweg.

De kar. geluidwering van de gevels van de bedoelde nieuwbouwwoning aan de Schroeweg 4 voldoet
minimaal aan GA;k_vg=20,7 dB(A) (dit geldt voor een verblijfsgebied op begane grondniveau) resp.
GA;k_vg=22,6 dB(A) (dit geldt voor verblijfsgebieden op 1e verdiepingsniveau).

Vanwege de vraag of er aan de vereiste GA;k_vg-waarden wordt voldaan, is aanvullend akoestisch on-



Akoestisch Adviesburo Van Lienden

Akoestisch onderzoek P13_10 (deel A) Pagina 9 / 17

Geluidsbelasting ‘Lvl’ op gevels nieuwbouwwoning a/d Schroeweg 4 te Oost-Souburg gemeente Vlissingen

derzoek aan de hand van het bouwkundig bestek essentieel. Daaruit volgt of er aanvullende bouwkun-
dige geluidisolerende gevelmaatregelen noodzakelijk zijn.

De gemeente Vlissingen wordt verzocht de berekende geluidsbelasting als zodanig te beoordelen.
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Deel B

7. Normstelling ’Luchtkwaliteit’

Bij (AMvB) Besluit zijn normen (grenswaarden, richtwaarden, plandrempels, alarmdrempels) vastge-
steld voor o.a. de concentraties zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (fijn stof
(PM10)), koolmonoxide (CO) en benzeen in de lucht. Deze normen zijn vastgelegd in de Wet Luchtkwa-
liteit (2007) en gebaseerd op de richtwaarden, die zijn opgenomen in de diverse richtlijnen van het Eu-
ropees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

7.1. Europese richtlijnen
Inzake luchtkwaliteit kan worden verwezen naar de navolgende Europese richtlijnen:
 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende

de luchtkwaliteit en schonere lucht voor de EU, verder genoemd: “de Richtlijn”;
 Richtlijn 2004/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december

2004 betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwa-
terstoffen in de lucht (PbEG L 23), verder genoemd: “vierde EU-dochterrichtlijn”.

7.2. Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)
Met ingang van 15 november 2007 zijn van kracht geworden:
 Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) d.d. 11 oktober 2007 (verder: de Wet);
 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (verder: de Regeling beoordeling).

Met ingang van 1 augustus 2009 is de wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet milieube-
heer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Met deze inwerking-
treding is tevens het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van kracht. Te-
vens is met ingang van 19 augustus 2009 het Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen) in werking
getreden met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2009.

De Wet is de omzetting van de EU-richtlijnen inzake luchtkwaliteit in Nederlandse regelgeving.
Bijlage 2 van de Wet bevat voor diverse luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht grens-
waarden en plandrempels.

Artikel 5.16 van de Wet vermeldt dat bevoegdheden (o.a. Wabo-vergunningverlening, bestem-
mingsplanwijziging e.d.) uitgeoefend kunnen worden indien:
 uitoefening niet leidt tot het overschrijden van een in Bijlage 2 van de Wet opgenomen grens-

waarde;
of:
 1) bij uitoefening de concentratie in de buitenlucht van de betreffende stof per saldo verbetert

of ten minste gelijk blijft (zie ook Regeling projectsaldering);
of
2) bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof bij uitoefe-
ning, door een met die uitoefening samenhangende maatregel de luchtkwaliteit per saldo ver-
betert (zie ook Regeling projectsaldering);

of:
 uitoefening niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie in de buitenlucht van een

stof waarvoor in Bijlage 2 van de Wet een grenswaarde is opgenomen (zie ook Regeling Niet
in betekende mate bijdragen);

of:
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- uitoefening  is genoemd in een vastgesteld programma (Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit, NSL) dat gericht is op het bereiken van de in Bijlage 2 van de Wet opgenomen
grenswaarden, volgens artikel 5.12 of 5.13 van de Wet.

In artikel 5.19 lid 2 is opgenomen dat op de volgende locaties geen beoordeling van de lucht-
kwaliteit plaatsvindt met betrekking tot de luchtkwaliteitseisen:
a. locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en

waar geen vaste bewoning is;
b. terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen betreffende gezond-

heid en veiligheid op arbeidsplaatsen gelden;
c. de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang

tot de middenberm hebben

7.3. Grens- en plandrempelwaarden
Een grenswaarde geeft de kwaliteit aan, die op een aangegeven tijdstip tenminste moet zijn be-
reikt.
Een plandrempel is het kwaliteitsniveau, dat bij overschrijding aanleiding geeft tot het opstellen van
een plan, waarin aangegeven wordt op welke wijze voldaan kan worden aan bepaalde waarden.
De relevante plandrempelwaarden en grenswaarden staan in tabel 3 weergegeven.

Tabel 2
Grens- en plandrempelwaarden (uit: Wet Luchtkwaliteit (2007)

Stof Type norm
plandrempel

2012
grenswaarde

>2010

zwevende deeltjes (PM10 )
jaargemiddelde concentratie in µg/m3 40 40
24-uursgemiddelde, dat 35 keer per jaar overschreden
mag worden, in µg/m3 50

stikstofdioxide (NO2)
jaargemiddelde concentratie in µg/m3 40 60
24-uursgemiddelde, dat 18 keer per jaar overschreden
mag worden, in µg/m3 300 1) 200

1) geldt alleen voor drukke wegen (tenminste 40.000 mvt/etmaal)

8. Uitgangspunten

8.1. Rekenmethode
De luchtkwaliteitberekeningen zijn uitgevoerd met het door DGMR ontwikkelde software-
programma Geoair (versie 1.70), waarbij de CAR II-rekenmethodiek (CAR II, versie 6.11) als refe-
rentie wordt gebruikt. Uitgangspunt voor de berekeningen zijn de uitwerkingsnotitie referentiera-
ming (UNRR) en de meerjarige meteorologie.

8.2. Verkeersgegevens
De verkeersgegevens staan uitgebreid genoemd in deel A.
Tengevolge van de geplande nieuwbouwwoning, wordt ter plaatse geen verslechtering van de
luchtkwaliteit berekend.

8.3. Weggegevens / invoerparameters
In het computerprogramma waarmee de luchtkwaliteitberekeningen worden uitgevoerd moeten
verschillende weg- / straatgegevens worden ingevuld van de te berekenen wegvakken, namelijk:
 snelheidstype;
 wegtype;
 bomen langs de weg;
 parkeerbewegingen per etmaal per 100 m.
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Voor de rijksweg A58 is uitgegaan van het snelheidstype ‘snelweg’. De Schroeweg geldt als een
'buitenweg'.
De weggegevens / invoerparameters van alle onderzochte wegvakken zijn opgenomen in tabel 4.

Tabel 4
Weggegevens / invoerparameters

weg
snelheids-

type
wegtype bomen-

factor
parkeerbewegingen

Rijksweg A58 A. Snelweg 9. Open gebied (1) 1 0
Schroeweg B. Buitenweg 9. Open gebied (1) 1.50 0

bomenfactor 1= geen of weinig bomen bomenfactor 1.50= boomtoppen bedekken 1/3 van de weg

Voor het berekenen van de huidige – en toekomstige situaties gelden de onderstaande entiteiten:

Tabel 5: Situatie kalenderjaar met invoerentiteiten
Situatie voor kalenderjaar: Verkeersintensiteit voor: Meteologische gegevens: CAR-scenario:

2013 2011 2007 2007

8.4. Rekenresultaten
De berekeningen ten aanzien van de luchtkwaliteit zijn uitgevoerd voor de componenten stikstofdi-
oxide (NO2) en zwevende deeltjes (fijn stof (PM10)).

8.5. Invloed wegen op het plangebied
De berekeningen zijn verricht op een afstand van 5 m van de as van de weg (trottoirniveau).

In alle rekenresultaten van PM10 voor zowel de jaargemiddelde concentratie als voor het aantal
overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde (50 µg/m3

) is de zeezoutaftrek (respectie-
velijk 6 µg/m3 en 6 dagen) meegenomen. De grenswaarde met betrekking tot het aantal overschrij-
dingen van de 24-uursgrenswaarde van PM10 blijft dus 35 (overschrijdingsdagen).

Uit de berekeningen volgt dat zowel in de situatie 2013 de in tabel 2 (zie hoofdstuk 7.3) vermelde
grenswaarden en/of plandrempelwaarden NIET worden overschreden.
Het aantal overschrijdingen van het 24-uurgemiddelde voor fijn stof (PM10) bedraagt 14 voor 2013
op basis van de meteologische condities voor 2007; normwaarde is max. 35.

De rekenresultaten van de componenten stikstof-dioxide (NO2) en fijn stof (PM10) zijn als volgt:

Tabel 6A
Stikstofdioxide NO2: jaargemiddelde en achtergrond (in µg/m3)

stikstofdioxide (NO2) 1)
Exclusief planontwikkeling

Weg:
2013

1 2

1. Rijksweg A58 (noord) 19 16

2. Rijksweg A58 (zuid) 19 16

Totaal rijksweg A58 38 16

3. Schroeweg 17 17
1= Jaargemiddelde (µg/m3) 2= Achtergrond (µg/m3)
1) voor stikstofdioxide is hier getoetst aan de plandrempelwaarde voor 2012 (40 µg/m3)
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Tabel 6B
Fijnstof PM10: jaargemiddelde, achtergrond (in µg/m3) en overschrijdingen

Weg

Fijn stof (PM10)
Exclusief planontwikkeling

2013
1 2 n 1 2 n 1 2 n 1 2 n

1. Rijksweg A58 (noord) 18 17 7

2. Rijksweg A58 (zuid) 18 17 7

Totaal rijksweg A58 36 17 14

3. Schroeweg 17 17 6
1= Jaargemiddelde (µg/m3) 2= Achtergrond (µg/m3) n= aantal overschrijdingen
Weg 1.= Rijksweg A58 (noord) Weg 2.= Rijksweg A58 (zuid) Weg 3.= Schroeweg

9. Conclusie (deel B)

Architekten en Ingenieursburo v.d. Berge & Laban B.V. ontwikkelt voor mevrouw J.J. Wondergem en de
heer A.C. Weststrate een bouwplan aan de Schroeweg 4 binnen het 'buitengebied' van de woonkern
'Oost-Souburg' van de gemeente Vlissingen. Het bouwplan omvat het restaureren van de nu aanwezige
landbouwschuur. De landbouwschuur bezit als zodanig een waardevolle culturele - en historische waar-
de.
De ruimte binnen de landbouwschuur wordt verbouwd tot een aantal verblijfsruimten als onderdeel van
de (hoofd)woning. Ook wordt er voorzien in een recreatieappartement.
Het bouwplan ligt gesitueerd tussen de rijksweg A58 en de Schroeweg (zie figuur I.1).

Met de gehanteerde verkeergegevens zijn de componenten stikstofdioxide (NO2) en zwevende deel-
tjes (fijn stof (PM10)) voor het kalenderjaar 2013 berekend.
De berekende concentraties voldoen allen aan de grenswaarden uit de Wet Luchtkwaliteit (2007) (zie
tabel 2 par. 7.3).

Het aantal overschrijdingen van het 24-uurgemiddelde voor fijnstof (PM10) bedraagt 14 voor 2013 op
basis van de meteologische condities voor 2007; normwaarde is max. 35.

Voor wat betreft de berekende concentraties van stikstofdioxide (NO2) en de zwevende deeltjes (fijn-
stof (PM10)) bestaat geen bezwaar voor het realiseren van het bedoelde bouwplan aan de Schroeweg 4
te Oost-Souburg gemeente Vlissingen.
De realisatie van het voorziene bouwplan levert nagenoeg geen toename van de aangehouden ver-
keersintensiteit op de Schroeweg.
De planrealisatie van de bedoelde nieuwbouwwoning heeft geen negatief effect op de nu heersende
luchtkwaliteit.
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10. Bijlagen

Dit rapport bestaat uit:
14 rapportpagina’s en 3 bijlagen:
I.1 Situatieoverzicht
I.2 Invoergegevens en rekenresultaten @ RMW-2012.
I.3 Verkeersgegevens (2 tabellen)

Zoutelande, 16 oktober 2013
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Bijlage I.1 Situatieoverzicht

te restaureren landbouwschuur
met een waardevolle culturele
historische waarde en te ver-
bouwen tot woning en recreatie-
appartement.
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Bijlage I.2 Invoergegevens en rekenresultaten @ RMW-2 012
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
001 Bestaande woning derden     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
002 Bijgebouw bij bestaande woning derden     3,60      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
003 Bijgebouw bij nieuwbouw woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
004 Nieuwbouw woning     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
005 Rijhal (akoestisch open!)     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

006 Bijgebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
007 Woon en bedrijfsgebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
008 Bovendeel overkapte rijhal     2,00      4,00 Eigen waarde 0 dB True 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
009 Woon- en bedrijfsobject a/d Schroeweg 6     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
010 Bijgebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16-10-2013 10:18:21Geomilieu V2.14
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf
001 rw A58 0,00
002 Schroeweg 0,00

16-10-2013 10:20:38Geomilieu V2.14
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
001 Bouwplan a/d Schroeweg 4      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
002 Bouwplan a/d Schroeweg 4      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
003 Bouwplan a/d Schroeweg 4      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
004 Bouwplan; voorgevel a/d Schroeweg 4      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

16-10-2013 10:22:27Geomilieu V2.14
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Hbron Helling Wegdek Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D)
001 Rijksweg A58      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W1  33207,00   6,74   2,72   1,04 -- -- -- -- --  88,00
002 Schroeweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W0   1243,00   6,24   2,44   0,65 -- -- -- -- --  95,90

16-10-2013 10:23:09Geomilieu V2.14
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4
001  93,80  85,50 --   6,10   2,90   6,30 --   5,90   3,30   8,20 -- -- -- -- --   1969,57    847,23    295,28 --
002  98,50  90,00 --   3,50   1,10  10,00 --   0,60   0,30 -- -- -- -- -- --     74,38     29,87      7,27 --

16-10-2013 10:23:09Geomilieu V2.14
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63
001    136,53     26,19     21,76 --    132,05     29,81     28,32 --   89,32  101,99  106,61  113,92  117,49  111,53  105,58   96,80   83,90
002      2,71      0,33      0,81 --      0,47      0,09 -- --   73,27   81,53   87,28   93,50  100,46   96,88   90,07   79,61   68,41

16-10-2013 10:23:09Geomilieu V2.14



Akoestisch Adviesburo Van LiendenBouwplan a/d Schroeweg 4 te Oost-Souburg gem. Vlissingen
De Sprink 5 4374 DE  ZoutelandeP13_10 [rev. B d.d. 16 oktober 2013]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63
001   97,20  101,85  109,38  113,66  107,57  101,57   92,82   82,04   94,14   98,88  106,08  109,34  103,43   97,51   88,75 --
002   76,30   81,57   88,87   96,25   92,63   85,79   74,93   64,46   73,43   79,67   84,31   90,79   87,35   80,58   70,76 --

16-10-2013 10:23:09Geomilieu V2.14



Akoestisch Adviesburo Van LiendenBouwplan a/d Schroeweg 4 te Oost-Souburg gem. Vlissingen
De Sprink 5 4374 DE  ZoutelandeP13_10 [rev. B d.d. 16 oktober 2013]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k
001 -- -- -- -- -- -- --
002 -- -- -- -- -- -- --

16-10-2013 10:23:09Geomilieu V2.14



Akoestisch Adviesburo Van LiendenBouwplan a/d Schroeweg 4 te Oost-Souburg gem. Vlissingen
De Sprink 5 4374 DE  ZoutelandeP13_10 [rev. B d.d. 16 oktober 2013]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125
001 Geluidswal hs=3,0 m1      3,00      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

16-10-2013 10:23:51Geomilieu V2.14



Akoestisch Adviesburo Van LiendenBouwplan a/d Schroeweg 4 te Oost-Souburg gem. Vlissingen
De Sprink 5 4374 DE  ZoutelandeP13_10 [rev. B d.d. 16 oktober 2013]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k
001 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

16-10-2013 10:23:51Geomilieu V2.14
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Akoestisch Adviesburo Van LiendenBouwplan a/d Schroeweg 4 te Oost-Souburg gem. Vlissingen
De Sprink 5 4374 DE  ZoutelandeP13_10 [rev. B d.d. 16 oktober 2013]

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A Bouwplan a/d Schroeweg 4 1,50 53,0 48,9 44,5 53,7
001_B Bouwplan a/d Schroeweg 4 4,50 54,8 50,7 46,5 55,6
002_A Bouwplan a/d Schroeweg 4 1,50 49,1 45,1 41,0 50,0
002_B Bouwplan a/d Schroeweg 4 4,50 51,7 47,6 43,6 52,6
003_A Bouwplan a/d Schroeweg 4 1,50 50,8 46,8 42,6 51,6

003_B Bouwplan a/d Schroeweg 4 4,50 53,5 49,4 45,4 54,4
004_A Bouwplan; voorgevel a/d Schroeweg 4 1,50 54,1 49,8 44,6 54,4
004_B Bouwplan; voorgevel a/d Schroeweg 4 4,50 54,4 50,1 44,9 54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-10-2013 10:24:54Geomilieu V2.14



Akoestisch Adviesburo Van LiendenBouwplan a/d Schroeweg 4 te Oost-Souburg gem. Vlissingen
De Sprink 5 4374 DE  ZoutelandeP13_10 [rev. B d.d. 16 oktober 2013]

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A Bouwplan a/d Schroeweg 4 1,50 50,3 46,3 42,0 51,1
001_B Bouwplan a/d Schroeweg 4 4,50 52,3 48,2 44,1 53,1
002_A Bouwplan a/d Schroeweg 4 1,50 47,0 43,0 38,8 47,8
002_B Bouwplan a/d Schroeweg 4 4,50 49,6 45,5 41,5 50,5
003_A Bouwplan a/d Schroeweg 4 1,50 48,7 44,7 40,6 49,6

003_B Bouwplan a/d Schroeweg 4 4,50 51,4 47,4 43,4 52,3
004_A Bouwplan; voorgevel a/d Schroeweg 4 1,50 49,1 44,8 39,6 49,4
004_B Bouwplan; voorgevel a/d Schroeweg 4 4,50 49,4 45,1 39,9 49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-10-2013 10:26:05Geomilieu V2.14



Akoestisch Adviesburo Van LiendenBouwplan a/d Schroeweg 4 te Oost-Souburg gem. Vlissingen
De Sprink 5 4374 DE  ZoutelandeP13_10 [rev. B d.d. 16 oktober 2013]

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A58
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A Bouwplan a/d Schroeweg 4 1,50 49,4 45,5 41,3 50,3
001_B Bouwplan a/d Schroeweg 4 4,50 51,7 47,6 43,6 52,6
002_A Bouwplan a/d Schroeweg 4 1,50 46,8 42,8 38,7 47,7
002_B Bouwplan a/d Schroeweg 4 4,50 49,5 45,4 41,4 50,4
003_A Bouwplan a/d Schroeweg 4 1,50 48,6 44,7 40,5 49,5

003_B Bouwplan a/d Schroeweg 4 4,50 51,4 47,3 43,3 52,3
004_A Bouwplan; voorgevel a/d Schroeweg 4 1,50 -- -- -- --
004_B Bouwplan; voorgevel a/d Schroeweg 4 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-10-2013 10:26:20Geomilieu V2.14



Akoestisch Adviesburo Van LiendenBouwplan a/d Schroeweg 4 te Oost-Souburg gem. Vlissingen
De Sprink 5 4374 DE  ZoutelandeP13_10 [rev. B d.d. 16 oktober 2013]

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schroeweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_A Bouwplan a/d Schroeweg 4 1,50 42,8 38,5 33,2 43,1
001_B Bouwplan a/d Schroeweg 4 4,50 43,5 39,2 34,0 43,8
002_A Bouwplan a/d Schroeweg 4 1,50 32,9 28,6 23,3 33,2
002_B Bouwplan a/d Schroeweg 4 4,50 34,6 30,3 25,0 34,8
003_A Bouwplan a/d Schroeweg 4 1,50 30,2 26,0 20,7 30,5

003_B Bouwplan a/d Schroeweg 4 4,50 31,9 27,6 22,4 32,2
004_A Bouwplan; voorgevel a/d Schroeweg 4 1,50 49,1 44,8 39,6 49,4
004_B Bouwplan; voorgevel a/d Schroeweg 4 4,50 49,4 45,1 39,9 49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-10-2013 10:26:46Geomilieu V2.14
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Akoestisch Adviesburo
Van Lienden

Tabel 1-A: Verkeersintensiteit rijksweg A58 thv Oost-Souburg

Project: P13_10 Akoestisch onderzoek 'Geluidbelasting Lverkeer' op gevels bouwplan a/d Schroeweg 4 te Oost-Souburg (gem. Vlissingen)

Opdrachtgever: de heer A.C. Weststrate ism vd Berge & Laban B.V.

Jaartal Autonome groei Etmaalintensiteit Autonome groei Etmaalintensiteit

p[%] [Q in mvt/etmaal] p[%] [Q in mvt/etmaal]

2011 30200

2012 2,0 30804 2,0

2013 2,0 31420 2,0

2014 2,0 32048 2,0

2015 2,0 32689 2,0

2016 2,0 33343 2,0

2017 2,0 34010 2,0

2018 2,0 34690 2,0

2019 2,0 35384 2,0

2020 2,0 36092 2,0

2021 2,0 36814 2,0

2022 2,0 37550 2,0

2023 2,0 38301 2,0

2024 2,0 39067 2,0

2025 2,0 39848 2,0

2026 2,0 40645 2,0

2027 2,0 41458 2,0

2028 2,0 42287 2,0

2029 2,0 43133 2,0

2030 2,0 43996 2,0

Dag Avond Nacht

Uurperiode: 07.00 - 19.00 19.00 - 23.00 23.00 - 07.00

Uurintensiteit[%]: 6,74 2,72 1,04

Dag Avond Nacht

Qlv in [%] 88,0 93,8 85,5 1969,1 846,8 293,9

Qmv in [%] 6,1 2,9 6,3 136,3 26,2 21,8

Qzv in [%] 5,9 3,3 8,2 132,5 29,4 28,0

Qmr in [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0

Soort wegdek: ZOAB Rijsnelheid [km/uur]: 120

Bron: opgave verkeersintensiteit Verkersstromenkaart 2011 uitgave: Provincie Zeeland

Zonder planontwikkeling Met planontwikkeling
nb woning

Verkeersintensiteit [mvtg / uur] gecorrigeerd op weekdag:

Categorieverdeling [%]

P13_10
Geluidsbelasting 'verkeer'
op gevels bouwplan
a/d Schroeweg 4 te Oost-Souburg gemeente Vlissingen 16-10-2013 P13_10 Qverkeer rw A58



Akoestisch Adviesburo
Van Lienden

Tabel 1-B: Verkeersintensiteit Schroeweg te Oost-Souburg

Project: P13_10 Akoestisch onderzoek 'Geluidbelasting Lverkeer' op gevels bouwplan a/d Schroeweg 4 te Oost-Souburg (gem. Vlissingen)

Opdrachtgever: de heer A.C. Weststrate ism vd Berge & Laban B.V.

Jaartal Autonome groei Etmaalintensiteit Autonome groei Etmaalintensiteit

p[%] [Q in mvt/etmaal] p[%] [Q in mvt/etmaal]

2005 854 854

2006 2,0 871 2,0 871

2007 2,0 888 2,0 888

2008 2,0 906 2,0 906

2009 2,0 924 2,0 924

2010 2,0 942 2,0 942

2011 2,0 961 2,0 961

2012 2,0 980 2,0 980

2013 2,0 1000 2,0 1000

2014 2,0 1020 2,0 1035 15

2015 2,0 1040 2,0 1056

2016 2,0 1061 2,0 1077

2017 2,0 1082 2,0 1098

2018 2,0 1104 2,0 1120

2019 2,0 1126 2,0 1143

2020 2,0 1149 2,0 1166

2021 2,0 1172 2,0 1189

2022 2,0 1195 2,0 1213

2023 2,0 1219 2,0 1237

2024 2,0 1243 2,0 1262

Dag Avond Nacht

Uurperiode: 07.00 - 19.00 19.00 - 23.00 23.00 - 07.00

Uurintensiteit[%]: 6,24 2,44 0,65

Dag Avond Nacht

Qlv in [%] 95,9 98,5 90,0 74,4 29,9 7,3

Qmv in [%] 3,5 1,1 10,0 2,7 0,3 0,8

Qzv in [%] 0,6 0,3 0,0 0,5 0,1 0,0

Qmr in [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0

Soort wegdek: DAB Rijsnelheid [km/uur]: 60

Bron: schatting

Zonder planontwikkeling Met planontwikkeling
nb woning

Verkeersintensiteit [mvtg / uur]:

Categorieverdeling [%]

P13_10
Geluidsbelasting 'verkeer'
op gevels bouwplan
a/d Schroeweg 4 te Oost-Souburg gemeente Vlissingen 16-10-2013 P13_10 Qverkeer Schroeweg
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Hoofdstuk 1    Inleidende regels 
 
Artikel 1    Begrippen 
 
1.1      plan 
het wijzigigingsplan Buitengebied, 4e planwijziging van de Gemeente Vlissingen. 
 
1.2      wijzigingsplan  
de       geometrisch       bepaalde      planobjecten       als       vervat     in       het     GML-
bestand NL.IMRO.0718.WPBG04-VG01 met de bijbehorende regels. 
 
1.3      aanduiding 
en geometrisch bepaald vlak  of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels, regels worden gesteld  ten aanzien van  het gebruik en/ of het 
bebouwen van  deze gronden. 
 
1.4      aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding, indien het een vlak  betreft. 
 
1.5      agrarisch bedrijf 
een bedrijf, gericht op het voortbrengen van  agrarische producten door middel van  het 
telen van gewassen en /of het houden van  dieren, nader te onderscheiden in: 
a.     grondgebonden agrarisch bedrijf: 
1. akker- en  vollegrondstuinbouw:  de  teelt van  gewassen op  open  grond, daaronder 
niet begrepen sier-, fruit- en bollenteelt; 
2. bollenteelt: de teelt van  bloembollen al dan niet in samenhang met de teelt van  bol- 
bloemen; 
3. fruitteelt: de teelt van fruit op open  grond; 
4. grondgebonden veehouderij: het houden van  melk- en ander vee  (nagenoeg) geheel 
op open  grond waarvoor in de bedrijfsvoering de weidegang essentieel is; 
5. paardenfokkerij/ houderij:  het fokken van  paarden en  het houden van  paarden ten 
behoeve van de vlees- en / of melkproductie; 
6. sierteelt: de teelt van  siergewassen op open  grond al dan niet gecombineerd met de 
handel in boomkwekerijgewassen en vaste planten; 
b.   niet-grondgebonden agrarisch bedrijf: 
1. glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel  met behulp van  kassen; 
2. intensieve kwekerij: de teelt van  gewassen, paddenstoelen daaronder inbegrepen, in 
gebouwen; 
3. intensieve veehouderij: de teelt van  slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en 
(nagenoeg) zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van  de agrarische 
grond als productiemiddel. 
 
1.6      agrarisch deskundige 
de  agrarische  adviescommissie  van  de  Vereniging van  Zeeuwse  Gemeenten  dan  
wel  een andere door burgemeester en wethouders  aan  te wijzen  onafhankelijke  
deskundige of onaf- hankelijke commissie van  deskundigen op het gebied  van  land- en 
tuinbouw. 
 
1.7      archeologisch deskundige 
de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) of een andere door het college  van  
burgemeester en  wethouders  aan  te wijzen  onafhankelijke  deskundige of commissie 
van  deskundigen in- zake archeologie. 
 
1.8    archeologisch onderzoek  
onderzoek, verricht door of namens een dienst of instelling, die  over een 
opgravingsvergun- ning  beschikt. 
 
1.9    archeologische waarde 



 

 

de aan een gebied  toegekende  waarde dan  wel  de aan een gebied  toegekende hoge  
of mid- delhoge verwachtingswaarde  ten aanzien van  de  in  dat gebied  voorkomende 
overblijfselen uit oude  tijden. 
 
1.10    bebouwing 
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
1.11    bedrijf 
een  onderneming gericht op  het vervaardigen, bewerken, opslaan, herstellen, installeren 
of inzamelen van  goederen dan  wel  op  het bedrijfsmatig  verlenen van  diensten, 
waarbij  even- tueel ondergeschikt  daaraan detailhandel  plaatsvindt, uitsluitend als  niet 
zelfstandig  onder- deel  van  de onderneming in de vorm van  verkoop c.q. levering van  
ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel  goederen die in 
rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen. 
 
1.12    bedrijfswoning 
een  woning in  of bij  een  gebouw of op  een  terrein, die  slechts  is  bestemd  voor 
bewoning door (het huishouden van) een  persoon, wiens  huisvesting daar noodzakelijk 
is, gelet op de bestemming van  het gebouw of het terrein. 
 
1.13    bedrijfsvloeroppervlak 
de  totale vloeroppervlakte van  een  kantoor, winkel of bedrijf  met inbegrip van  de  
daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten. 
 
1.14    bestaande maten 
afstands-, hoogte-, inhouds- en  oppervlaktematen, die  op  het tijdstip  van  
inwerkingtreding van  het plan  tot stand  zijn  gekomen of tot stand  kunnen komen met 
inachtneming van  het bepaalde bij of krachtens de Woningwet. 
 
1.15    bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 
 
1.16    bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak  met eenzelfde bestemming. 
 
1.17    bijgebouw 
een  op  zichzelf staand, al  dan  niet vrijstaand,  gebouw, dat in  functioneel, bouwkundig 
en ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen 
hoofdgebouw. 
 
1.18    bouwen 
het plaatsen,  het geheel  of gedeeltelijk  oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergro- ten van  een  bouwwerk, alsmede het geheel  of gedeeltelijk  oprichten, 
vernieuwen of veran- deren van een standplaats. 
 
1.19    bouwlaag 
een doorlopend gedeelte  van  een gebouw, dat door op gelijke  hoogte, of bij benadering 
ge- lijke  hoogte, liggende vloeren of balklagen is  begrensd, zulks  met inbegrip van  de  
begane grond en met uitsluiting van kelder, souterrain, onderbouw, kap, dakopbouw en 
zolder. 
 
1.20    bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 
 
1.21    bouwperceel 
een  aaneengesloten  stuk grond, waarop ingevolge de regels een  zelfstandige,  bij  
elkaar be- horende bebouwing is toegelaten. 
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1.22    bouwperceelsgrens 
een grens van  een bouwperceel. 
 
1.23    bouwvlak 
een  geometrisch  bepaald vlak, waarmee gronden zijn  aangeduid, waar ingevolge de  
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 
 
1.24    bouwwerk 
elke  constructie van  enige  omvang van  hout,  steen, metaal of ander materiaal,  die  
hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt 
in of op de grond. 
 
1.25    centrale voorzieningen verblijfsrecreatie 
a.  voorzieningen voor  verhuur  en  exploitatie  van   de  verblijfsrecreatie,  zoals  
receptie-, verblijfs- en kantoor- en dienstruimten; 
b.    detailhandel, niet  zijnde  detailhandel  in  volumineuze  goederen,  en  
publieksgerichte 
dienstverlening, voor zover beide  zijn gerelateerd aan de verblijfsrecreatieve functie; 
c.     recreatieve voorzieningen gerelateerd aan de verblijfsrecreatieve functie. 
 
1.26   cultuur en ontspanning 
het aanbieden en uitoefenen, al dan niet bedrijfsmatig, van  activiteiten, gericht op cultuur 
en ontspanning, als ook  ondergeschikte  detailhandel  en ondergeschikte  horeca ten 
dienste  van deze voorzieningen. 
 
1.27    cultuurhistorische waarde 
de aan  een  object,  gebouw, terrein, gebied  of structuur toegekende  waarde in verband 
met ouderdom en  gaafheid, gekenmerkt door het beeld  dat is ontstaan door het gebruik 
dat de mens  in de loop  van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat 
gebied. 
 
1.28    deskundige 
een  door burgemeester en wethouders  aan  te wijzen  onafhankelijke  deskundige of 
commis- sie van deskundigen inzake  een specifiek aspect van de ruimtelijke ordening. 
 
1.29    extensieve dagrecreatie 
niet-gemotoriseerde  recreatieve activiteiten,  zoals  wandelen, fietsen,  skaten,  
paardrijden, vissen, zwemmen en natuurobservatie. 
 
1.30    gebouw 
elk  bouwwerk, dat een  voor mensen toegankelijke,  overdekte, geheel   of gedeeltelijk  
met wanden omsloten ruimte vormt. 
 
1.31    geluidgevoelige objecten 
woningen en  andere geluidgevoelige gebouwen en  geluidgevoelige terreinen, zoals  
bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder. 
 
1.32    geluidhinderlijke inrichtingen 
bedrijven,  zoals  bedoeld in  artikel 2.4 van  het Inrichtingen-  en  vergunningenbesluit 
milieu- beheer, die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken. 
 
1.33    hoofdgebouw 
een  gebouw, dat op  een  bouwperceel door zijn  constructie, afmetingen of functie als  
het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
 
1.34    huisverbonden bedrijf 
een bedrijf, dat door zijn aard en beperkte omvang in een woning en/ of in de daarbij 
beho- rende gebouwen in een woning bedrijf kan worden uitgeoefend op zakelijk, 



 

 

administratief, juridisch,   kunstzinnig,   ontwerptechnisch,   maatschappelijk,   
lichaamsverzorgend,   bed    & breakfast, of hiermee gelijk te stellen gebied, en waarbij 
dat gebruik een ruimtelijke  uitwer- king  of uitstraling heeft, die met behoud van de 
primaire woonfunctie verenigbaar is. 
 
1.35    huisverbonden beroep 
een beroep op medisch of therapeutisch gebied, dat door zijn aard en omvang in een 
woning en/ of in  de  daarbij  behorende gebouwen, met behoud van  de  woonfunctie 
kunnen worden uitgeoefend  en  waarbij  dat gebruik een  ruimtelijke  uitwerking of 
uitstraling heeft die  met behoud van de primaire woonfunctie verenigbaar is. 
 
1.36    kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen 
voorzieningen,  zoals   aanlegsteigers,  picknickplaatsen,  observatiepunten,  
informatieborden en banken, ten behoeve van  dagrecreatieve activiteiten, zoals  
wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën en natuurobservatie. 
 
1.37    landschaps- en natuurdeskundige 
een  door burgemeester en wethouders  aan  te wijzen  onafhankelijke  deskundige of 
commis- sie van deskundigen inzake  aanwezige landschaps- en / of natuurwaarden. 
 
1.38    landschapswaarde 
de  aan  een  gebied  toegekende  waarde met betrekking tot het waarneembare deel  
van  het aardoppervlak, die  wordt bepaald door de kenmerkende herkenbaarheid en de 
identiteit van de onderlinge samenhang en verhouding tussen levende en niet-levende 
natuur, zoals  open- heid, beplantingspatroon en bebouwingspatroon. 
 
1.39    manege 
een  bedrijf  dat gericht is op  het lesgeven in  paardrijden  en  daarvoor paarden en/ of 
pony's houdt, in combinatie met een of meer van  de volgende hiermee samenhangende 
activiteiten of voorzieningen: het in pension houden van  paarden en/of pony's, horeca 
(kantine, foyer en dergelijke),  verenigingsaccommodatie  en  het houden van  
wedstrijden  of andere evenemen- ten. 
 
1.40    mestbassins 
werken, niet zijnde  bouwwerken, ten behoeve van  de  opslag  van  mest, zoals  
mestzakken, foliebassins en daarmee vergelijkbare vormen van  mestopslag. 
 
1.41    mestopslagruimten 
bouwwerken ten behoeve van  de  opslag   van  mest, zoals  mestverzamelsilo's  en  
daarmee vergelijkbare vormen van  mestopslag. 
 
1.42    monumentencommissie 
de gemeentelijke monumentencommissie als bedoeld in artikel 15 van de 
Monumentenwet. 
 
1.43    natuurwaarde 
de aan een gebied  toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en fauna. 
 
1.44    neventak 
een agrarische bedrijfstak op een agrarisch bedrijf die wat productieomvang betreft 
onderge- schikt is aan de (grondgebonden) agrarische hoofdtak. 
 
1.45    nieuwe economische drager (NED) 
een nevenactiviteit, die bij een agrarisch bedrijf, of als zelfstandige activiteit bij een 
voorma- lig agrarisch bedrijf, mag  worden ondernomen. 
 
1.46    niet-agrarische neventak 
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niet-agrarische activiteiten  als  ondergeschikt  bestandsdeel  van  de  totale 
productieomvang van een agrarisch bedrijf. 
 
1.47    niet-permanente verblijfsrecreatie 
verblijfsrecreatie, waarbij uitsluitend van  seizoensgebonden standplaatsen 
kampeermiddelen gebruik wordt gemaakt. 
 
1.48    nutsvoorzieningen 
voorzieningen ten behoeve van  het openbare nut, zoals  transformatorhuisjes,  
gasreduceer- stations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 
telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van  (ondergrondse) afvalinzameling en 
apparatuur voor tele- communicatie. 
 
1.49    ondergronds bouwen 
bouwen van gebouwen beneden het peil. 
 
1.50    overkapping 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van  een gesloten dak. 
 
1.51    paardenhouderij 
een bedrijf dat uitsluitend is gericht op het houden, stallen of africhten van  paarden, 
alsmede de handel in paarden. 
 
1.52    peil 
a.  voor gebouwen waarvan de  hoofdtoegang  onmiddellijk  aan  de  weg  grenst:  de  
hoogte van die weg (ter plaatse van de hoofdtoegang); 
b.    bij ligging in het water: de gemiddelde hoogte van de aangrenzende oevers; 
c.  in andere gevallen en voor bouwwerken, geen  gebouwen zijnde: de gemiddelde 
hoogte van  het aansluitende afgewerkte maaiveld. 
 
1.53    recreatiewoning 
een  permanent ter plaatse  aanwezig gebouw,  geen  woonkeet  en  geen  caravan of 
andere constructie op wielen zijnde,  dat bedoeld is om  uitsluitend door een  huishouden 
of daarmee gelijk  te stellen groep van  personen, dat het hoofdverblijf  elders heeft, 
gedurende een  ge- deelte van het jaar te worden gebruikt. 
 
1.54    risicovolle inrichtingen 
inrichtingen, waarbij  ingevolge het Besluit  externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een  
grens- waarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden 
aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt 
kwetsbare objecten. 
 
1.55    seizoensgebonden standplaats kampeermiddel 
een  standplaats  bestemd  voor de plaatsing  van  kampeermiddelen uitsluitend 
gedurende het zomerseizoen. 
 
1.56    verblijfsmiddelen 
voor verblijf geschikte, al dan  niet aan hun  oorspronkelijk gebruik onttrokken, voer- en 
vaartuigen,  arken, caravans, tenten  en  andere soortgelijke  constructies, voor zover 
geen bouwwerken en geen kampeermiddelen zijnde. 
 
1.57    verkoopvloeroppervlakte 
de vloeroppervlakte van voor het publiek toegankelijke winkelruimten. 
 
1.58    volwaardig agrarisch bedrijf 
een agrarisch bedrijf, dat duurzaam werkgelegenheid biedt aan ten minste één volledige 
arbeidskracht die een hoofdberoep, hoofdbestaan en volledige dagtaak in het bedrijf vindt 



 

 

(afhankelijk van  het aantal dieren, aard van  de gewassen de hoeveelheid grond en 
inrichting van  het bedrijf), waarbij de continuïteit op langere termijn gewaarborgd is. 
 
1.59    windturbine 
een  bouwwerk ter opwekking van  energie door benutting van  windkracht, met 
uitzondering van bemalingsinstallaties ten behoeve van de waterhuishouding. 
 
1.60    zomerseizoen 
de periode van 1 maart tot en met 31 oktober. 
 
1.61    zorgboerderij 
een agrarisch bedrijf dat mede  gericht is op het bieden  van  zorg, therapeutische arbeid 
en/of resocialisatie. 
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Artikel 2    Wijze van meten 
 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 
2.1      afstand 
de  afstand  tussen  bouwwerken onderling alsmede de  afstand  van  bouwwerken tot de  
per- ceelsgrens worden daar gemeten, waar deze afstanden het kleinst zijn. 
 
2.2      bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil  tot aan het hoogste punt van  een gebouw of van  een bouwwerk, geen  
gebouw zijnde,  met uitzondering van  ondergeschikte  bouwonderdelen, zoals  
schoorstenen,  antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 
 
2.3      goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil  tot aan de bovenkant van  de goot c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daar- mee  gelijk te stellen constructieonderdeel. 
 
2.4      dakhelling 
langs  het dakvlak ten opzichte van  het horizontale vlak. 
 
2.5      oppervlakte van een bouwwerk 
tussen  de  buitenwerkse gevelvlakken en/ of het hart van  de  scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van  het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van  het bouwwerk. 
 
2.6      inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van  de begane  grondvloer, de buitenzijde van  de gevels  (en/of 
het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken  en dakkapellen. 
 
2.7      de  hoogte van een windturbine 
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 
 
2.8      breedte, lengte of diepte van een bouwwerk 
tussen de bovengrondse buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de 
scheidingsmuren. 
 
2.9      bouwhoogte van een antenne-installatie 
tussen de voet van  de antennedrager en het hoogste punt van  de antenne-installatie; 
indien de  antennedrager  aan  de  gevel  van  een  bouwwerk wordt bevestigd, wordt 
gemeten  tussen het punt, waarop de antenne met antennedrager het dakvlak kruist en 
het hoogste punt van de antennedrager. 
 
2.10    bouwdiepte 
vanaf het peil  tot aan het laagste punt van  het bouwwerk met uitzondering van  de 
fundering of ondergeschikte bouwonderdelen van  het bouwwerk. 



 

 

 
 
 
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
 
Artikel 3 Wonen 
 
3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 
a.  het wonen, al dan niet in combinatie met een huisverbonden beroep en/of bedrijf; 
b.     ter plaatse  van  de  aanduiding 'specifieke vorm van  wonen   –  voormalig 

agrarisch be- drijf': tevens voor voormalig agrarisch bedrijf; 
c. ter plaatse van  aanduiding 'cultuurhistorische waarden' : tevens voor 

cultuurhistorische waarden; 
d.      bij de bestemming behorende erven, tuinen, groen-, verkeer- en 

parkeervoorzieningen, water en andere bij het wonen  behorende voorzieningen; 
e.  aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen. 
 
3.2  Bouwregels 
3.2.1  Hoofdgebouwen en aan- en uitbouwen 
 
Voor hoofdgebouwen gelden  de volgende bepalingen: 
 
a.     per bouwperceel mag  ten hoogste één hoofdgebouw binnen het op de 

verbeelding aan- gegeven bouwvlak worden gebouwd; 
b.     de inhoud van  het hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen, mag  ten hoogste 

750  m³ bedragen; 
c.      de afstand  tot de perceelsgrens bedraagt  bij  vrijstaande  woningen tenminste 

3.00 me ter; 
d.  de maximale goot- en bouwhoogte staat aangegeven op de verbeelding. 
 
3.2.2  Bijgebouwen 
 
Voor bijgebouwen gelden  per bouwperceel de volgende bepalingen: 
 
a.    bijgebouwen mogen uitsluitend achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van  het 

hoofd- gebouw dan wel in of achter het verlengde daarvan worden gebouwd; 
b.  bijgebouwen en overkappingen mogen ten hoogste één bouwlaag omvatten; 
c.  de goothoogte van de bijgebouwen mag  ten hoogste 3.50 meter bedragen; 
d.   de bouwhoogte van  de bijgebouwen mag, bij het afdekken met een plat dak, ten 

hoogste  3.50 meter bedragen en mag, bij het afdekken met een kap, ten hoogste 
5.00 meter bedragen; 

e.  de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen mag  ten hoogste 60 m² 
bedragen; 

f.      bestaande schuren en bijgebouwen op het tijdstip van  de inwerkingtreding van dit 
plan, voor zover deze  één  aaneengebouwd geheel  vormen met de  woning, 
mogen, in  afwijking  van  de  onder 3.2.1  en  3.2.2 voorgeschreven maten, tot  
woning worden ver- bouwd. 

 
3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, overkappingen en nutsvoorzieningen 
 
Voor bouwwerken,  geen  gebouwen zijnde,  overkappingen en  nutsvoorzieningen  
gelden   de volgende bepalingen: 
a.     de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, overkappingen en 

nutsvoor- zieningen, met  uitzondering van  erf- en  terreinafscheidingen,  mag  
ten hoogste  3.00 meter bedragen; 
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b. een overkapping mag  uitsluitend achter de naar de weg  gekeerde gevel(s) van  
het hoofdgebouw dan wel in of achter het verlengde daarvan worden gebouwd en 
de opper- vlakte mag  per bouwperceel ten hoogste 20 m² bedragen; 

c.  de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag  ten hoogste bedragen: 
1. meter, voor de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw; 
2. meter, achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw. 

 
3.3  Nadere eisen 
 
3.3.1  Nadere eisen  bouwvergunning 
 
Burgemeester  en  wethouders  kunnen nadere eisen  stellen aan  de  plaats  en  de  
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van: 
a.  een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b.  een goede  woonsituatie; 
c.  de verkeersveiligheid; 
d.  de sociale  veiligheid; 
e.  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bebouwing. 
 
3.4  Ontheffing van de  bouwregels 
 
3.4.1  Ontheffingsbevoegdheid 
 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van: 
a.      het bepaalde in lid 3.2, onder 3.2.1, sub  a, tot ten hoogste 3.00 meter buiten het 

op de verbeelding aangegeven bouwvlak; 
b.     het bepaalde in  lid  3.2, onder 3.2.1, sub  d, tot ten hoogste  10%  van  de  op  de  

verbeelding aangegeven goot- en bouwhoogte; 
c.      het bepaalde in  lid  3.2, onder 3.2.3, sub  b, voor het bouwen van  een 

overkapping vòòr dan  wel  in  de  naar de  weg  gekeerde gevel(s) van  het 
hoofdgebouw met een  op- pervlakte van ten hoogste 10 m²; 

d.  het bepaalde in lid 3.2, onder 3.2.2, sub f, tot ten hoogste 100  m² ; 
e.  het bepaalde in lid 3.2, onder 3.2.3, sub a, tot ten hoogste 5.00 meter; 
f.     ontheffing mag  niet leiden  tot onevenredige aantasting van  gebruiks- en 

ontwikkelings- mogelijkheden van naastgelegen percelen. 
 
3.4.2  Procedureregel 
Bij  het toepassen  van  deze  bevoegdheid gelden  de algemene procedureregels in  
deze  plan- regels. 
 
3.5  Specifieke gebruiksregels 
 
3.5.1  Specifiek gebruik 
 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden  de volgende regels: 
a.  de opslag  van goederen anders dan in gebouwen is niet toegestaan; 
b.  het huisvesten van seizoensarbeiders is niet toegestaan; 
c.      een huisverbonden beroep of bedrijf, anders uitgeoefend dan door de 

eigenaar/bewoner of de  huurder/ bewoner, en/ of met een  grotere oppervlakte 
dan  30%  van  de  bewoon- bare vloeroppervlakte van  het hoofdgebouw en de 
bijgebouwen is niet toegestaan; 

d.  het gebruik van de bijgebouwen als zelfstandige woning is niet toegestaan; 
e.     het gebruik van  de  hoofd- en  bijgebouwen  ten behoeve van  een  seksinrichting 

is niet toegestaan. 
 
 
 
 



 

 

 
3.6  Ontheffing van de  gebruiksregels 
 
3.6.1  Ontheffingsbevoegdheid 
 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van: 
a.     het bepaalde in  lid  3.5, onder 3.5.1, sub  c, ten behoeve van  een  

huisverbonden beroep onder de navolgende voorwaarden: 
1.  ten hoogste 50%  van  het totaal bewoonbare vloeroppervlak van  het 

hoofd- en bijgebouw  mag  voor het huisverbonden beroep worden 
uitgeoefend; 

2.  er mag  geen  onevenredige hinder voor het woonmilieu worden 
veroorzaakt en  er mag   geen   onevenredige  afbreuk  worden  gedaan   
aan   het  woonkarakter  van   de woonwijk; 

3.  er mag  geen  onevenredig nadelige invloed op de verkeersafwikkeling en 
de parkeer- balans  plaatsvinden; 

4.  er mag  geen detailhandel en horeca plaatsvinden. 
 
3.6.2  Procedureregel 
Bij  het toepassen  van  deze  bevoegdheid gelden  de algemene procedureregels in  
deze  plan- regels. 
 
3.7    Sloopvergunning 
 
3.7.1  Sloopverbod 
 
Het  is  verboden, zonder of in  afwijking  van  een  vergunning van  burgemeester en  
wethou- ders, de  tevens  voor cultuurhistorische waarde bestemde  woningen en/ of de  
daarbij  beho- rende bebouwing te slopen. 
 
3.7.2  Ontheffing sloopverbod 
 
Burgemeester  en  wethouders  kunnen ontheffing  verlenen van  het bepaalde in  lid  
3.7.1, indien: 
a.     de monumentencommissie een positief advies  heeft uitgebracht over de sloop; 
b.     een bouwvergunning is verleend voor de herbouw van de af te breken bebouwing 

of een gedeelte daarvan. 
 
3.8    Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen het plan  wijzigen ten behoeve: 
 
a.     het vergroten van  een bouwvlak tot ten hoogste 20%  van  de oppervlakte van  

de opper- vlakte van  het op de verbeelding aangegeven bouwvlak, mits wijziging 
niet leidt tot on- evenredige aantasting van  de gebruiks- en  
ontwikkelingsmogelijkheden  van  naastgele- gen percelen; 

b.     de bestemming Agrarisch met Waarden, indien is aangetoond,  op basis  van  een  
advies van  de agrarisch deskundige, dat de gronden met de bebouwing zullen  
worden aange- wend  ten behoeve van een volwaardig agrarisch bedrijf; 

c.      de  bouw  van  nieuwe woningen in  bestaande  gebouwen ter plaatse  van  de  
aanduiding 'voormalig agrarisch gebouw ', met inachtneming van het volgende:  
1.  er is sprake van  een cultuurhistorisch waardevol gebouw; 
2.  de  bouw   van  ten hoogste  3  nieuwe woningen per bestemmingsvlak 

wordt  toege- staan, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het 
behoud van  de cultuurhistori- sche waarden, door het projecteren van een 
daartoe strekkend bouwvlak; 

3.  wijziging wordt slechts toegepast, indien zorg gedragen wordt voor 
ruimtelijke kwaliteitswinst in  de  vorm van  landschaps- of 
natuurontwikkeling  of het verbeteren van de inrichting van het erf; 
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4.  wijziging  leidt niet tot onevenredige aantasting van  de  gebruiks- en  
ontwikkelings- mogelijkheden van de aangrenzende bestemmingen en 
functies; 

5.  wijziging vindt slechts plaats, indien een privaatrechtelijke overeenkomst is 
gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de ruimtelijke 
kwaliteitswinst. 

 
 
Artikel 4  Waarde - Archeologie 2 
 
4.1    Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde  – Archeologie-2' aangewezen gronden zijn,  behalve voor de  andere 
aldaar geldende bestemming(en),  mede  bestemd  voor de  bescherming en  
veiligstelling van archeologische waarden. 
 
4.2    Bouwregels 
Voor het bouwen gelden  de volgende regels: 
 
a.     op deze  gronden mogen ten behoeve van  de in lid 1 genoemde bestemming 

uitsluitend bouwwerken, geen  gebouwen zijnde,  worden gebouwd met een  
bouwhoogte  van  ten hoogste 2 m; 

b.     ten behoeve van  andere, voor deze  gronden geldende bestemming(en) mag  - 
met inachtneming van  de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels 
- uitsluitend worden gebouwd, indien: 
1.  burgemeester  en  wethouders  beschikken over een  verklaring van  de  

archeologische deskundige waaruit blijkt dat het opstellen van  een rapport 
met daarin een beschrij- ving  van  de archeologische waarden van de 
betrokken locatie niet nodig  is; 

2.  niet is voldaan aan het bepaalde onder 1: 
•   de  aanvrager van  de  bouwvergunning een  rapport heeft overlegd waarin   

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

•   de  betrokken archeologische waarden, gelet op  het onder a genoemde 
rapport, door de  bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke  
schade  kan  worden voorkomen door aan  de bouwvergunning regels te 
verbinden, gericht op  het be- houd  van  de  archeologische resten in  de  
bodem, het doen  van  opgravingen dan wel het begeleiden van de 
bouwactiviteiten door de archeologische deskundige; 

c.      het bepaalde in  dit lid  onder b is niet van  toepassing,  indien het bouwplan 
betrekking heeft op een of meer van  de volgende activiteiten of bouwwerken: 
1.  vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de 

opper- vlakte,  voor zover gelegen op  of onder maaiveld, niet wordt uitgebreid 
en  waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 30 m²; 
3. een bouwwerk dat niet dieper wordt gebouwd dan 40 cm beneden het 

maaiveld. 
 
4.3    Aanlegvergunning 
4.3.1  Aanlegverbod zonder vergunning 
 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde-Archeologie-2' zonder 
of in  afwijking  van  een  aanlegvergunning van  burgemeester  en  wethouders  de  
volgende wer- ken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a.    het uitvoeren van  grondbewerkingen  op  een  grotere  diepte dan  40 cm 

beneden  het maaiveld, waartoe worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, 
diepploegen, grootschalig  egaliseren en ontginnen, het vergraven, verruimen of 
dempen van  sloten, vijvers en andere waterpartijen, alsmede het aanleggen van  
drainage; 



 

 

b.     het ophogen van gronden met meer dan 2 m; 
c.      het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
d.     het planten of rooien van  bomen waarbij de stobben worden verwijderd; 
e.     het aanbrengen van  ondergrondse kabels  en leidingen, niet zijnde drainage en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 
 
4.3.2 Uitzondering op het aanlegverbod 
 
Het verbod van lid 3 is niet van toepassing, indien: 
 
a.     de  werken en  werkzaamheden noodzakelijk  zijn  voor de  uitvoering van  een  

bouwplan waarbij lid 2 in acht is genomen; 
b.     de  werken  of  werkzaamheden op  het tijdstip  van  de  inwerkingtreding  van  het 

plan reeds in uitvoering zijn; 
c.      de  werken en  werkzaamheden ten dienste  van  archeologisch onderzoek 

worden uitgevoerd; 
d.     de werken en werkzaamheden betrekking hebben op het uitvoeren van  

grondbewerkin- gen met een oppervlakte van ten hoogste 30 m²; 
e.     de werken en werkzaamheden betrekking hebben op het uitvoeren van  

grondbewerkingen met een diepte van ten hoogste 40 cm onder het maaiveld; 
f.     burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van  de 

archeologische deskundige dat ten behoeve van  de werken en werkzaamheden 
geen  aanlegvergunning als bedoeld in lid 3 nodig  is. 

 
4.3.3  Voorwaarden voor een aanlegvergunning 
 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 3 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien: 
 
a.     de aanvrager van  de aanlegvergunning een rapport heeft overlegd waarin wordt 

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

b.     de  betrokken  archeologische waarden, gelet op  dit rapport, door de  activiteiten 
niet worden geschaad of mogelijke  schade  wordt voorkomen door aan de 
aanlegvergunning regels te verbinden, gericht op: 
1. het behoud van archeologische resten in de bodem; 
2. het doen  van opgravingen; 
3. begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige. 

 
4.4    Sloopvergunning 
4.4.1  Sloopverbod zonder vergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde-Archeologie-2' zonder 
of in  afwijking  van  een  sloopvergunning van  burgemeester en wethouders  
bouwwerken te slo- pen. 
 
4.4.2  Uitzonderingen sloopvergunning 
 
Het verbod als bedoeld in lid 6 is niet van toepassing indien: 
 
a.     de sloopwerkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van  een bouwplan 

waarbij het bepaalde in lid 2 in acht is genomen; 
b.     de sloopwerkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van  de 

inwerkingtreding van  het plan; 
c.    de   diepte  waar  bodemverstoringen  door  de   sloopwerkzaamheden  

plaatsvinden   ten hoogste 40 cm beneden het maaiveld bedraagt; 
d. de oppervlakte waar bodemverstoringen door de sloopwerkzaamheden 

plaatsvinden ten hoogste 30 m² bedraagt; 
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e.     Burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van  de 
archeologische deskundige dat ten behoeve van  de  werken en  werkzaamheden 
geen  sloopvergunning als bedoeld in lid 6 nodig  is. 

 
4.4.3  Voorwaarden voor een sloopvergunning 
Een sloopvergunning, zoals in lid 6 bedoeld, kan slechts worden verleend indien: 
a.   de aanvrager van  de sloopvergunning een  rapport heeft overlegd waarin wordt 

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

b.     de  betrokken  archeologische waarden, gelet op  dit rapport, door de  activiteiten 
niet worden geschaad of mogelijke  schade  wordt voorkomen door aan  de  
sloopvergunning regels te verbinden, gericht op: 
1. het behoud van archeologische resten in de bodem; 
2. begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige. 

 
4.5  Wijzigingsbevoegdheid 
 
4.5.1  Geheel  of gedeeltelijk verwijderen archeologische bestemming 
 
Burgemeester  en  wethouders  kunnen het bestemmingsvlak met de  in  lid  1 genoemde 
bestemming verwijderen, met inachtneming van de volgende regels: 
a.   uit archeologisch onderzoek is  gebleken dat ter plaatse  geen  archeologische 

waarden aanwezig zijn; 
b.    op grond van  archeologisch onderzoek wordt het niet meer noodzakelijk geacht 

dat het bestemmingsplan  ter plaatse  in  bescherming en veiligstelling van  
archeologische waar- den voorziet; 

c.      alvorens omtrent  de  vaststelling van  een  wijziging  te beslissen, winnen 
burgemeester en wethouders schriftelijk advies  in bij de archeologisch 
deskundige. 

 
4.5.2  Wijzigingen vorm bestemmingsvlak 
Burgemeester en wethouders kunnen de vorm van  het bestemmingsvlak met de in lid  1 
genoemde bestemming veranderen, met inachtneming van  de volgende regels: 
a.     wijziging is op grond van  archeologisch onderzoek noodzakelijk of gewenst met 

het oog op  de  bescherming of de  veiligstelling  van  de  ter plaatse  aanwezige  
archeologische waarden; 

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

c.      alvorens omtrent  de  vaststelling van  een  wijziging  te beslissen, winnen 
burgemeester en wethouders schriftelijk advies  in bij de archeologisch 
deskundige. 



 

 

Hoofdstuk 3    Algemene regels 
 
Artikel 5  Anti-dubbeltelregel 
 
Grond, die  eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van  een bouwplan, 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog  kan  worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van  latere bouwplannen buiten beschouwing. 
 
 
Artikel 6 Algemene bouwregels 
 
6.1  Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten 
1.   Voor een  bouwwerk, dat op  het tijdstip  van  inwerkingtreding van  het 

bestemmingsplan aanwezig of in  uitvoering is, dan  wel  gebouwd kan  worden 
krachtens  een  bouwvergun- ning, en  dat in  het plan  ingevolge de  bestemming 
is toegelaten, maar waarvan de  be- staande maten afwijken van de 
maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van de des- betreffende bestemming, 
gelden  die  afwijkende  maten als bepalingen voor de maatvoe- ring, met dien  
verstande dat: 
a. bestaande  maten, die  meer bedragen dan  in  hoofdstuk 2 is 

voorgeschreven, mogen als ten hoogste toelaatbaar worden 
aangehouden; 

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

2.   In geval  van  herbouw is lid  1, onder a en  b, uitsluitend van  toepassing,  indien 
de  herbouw  op dezelfde plaats plaatsvindt; 

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

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

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

b.    het bouwen ten dienste van  nutsvoorzieningen, mits dit van  geringe horizontale 
en ver- ticale afmetingen is  en  de  bouwhoogte  in  ieder geval  niet meer dan  
10.00 meter bedraagt. 
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Artikel 7 Algemene afwijkingsregels 
 
7.1  Ontheffingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de planregels voor: 
a.     een Nieuwe  Economische Drager (NED) op gronden met de bestemming 

'Agrarisch met waarden, ter plaatse  van  een  bouwvlak' en  op  gronden met de  
bestemming 'Wonen aanduiding voormalig agrarisch bedrijf (vab)' met 
inachtneming van  het volgende: 
1.  ontheffing kan  worden verleend voor: 
• een  NED, die  voorkomt in  de  positieve lijst Nieuwe   Economische 

Dragers zoals opgenomen in bijlage 1; 
•  overige bedrijfsactiviteiten, die  naar aard en omvang gelijk te stellen zijn 

met de NED's, zoals vermeld in bijlage 1; 
2.  de  oppervlakte van  een  NED bedraagt  ten hoogste  de  in  bijlage  1  

genoemde omvang; 
3.  tenzij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in sublid  b, vindt de NED 

plaats in bestaande gebouwen op een bouwvlak; 
4.  de NED, of alle  NED's tezamen, behorende bij een agrarisch bedrijf, wordt of 

worden uitgeoefend in een kleinschalige omvang, hetgeen blijkt uit: 
• de arbeidsbehoefte; 
• de ruimtelijke uitstraling; 
• de verkeersaantrekkende werking; 

5.  de verkeersveiligheid en de verkeersplanologische functie van  de aanliggende 
wegen niet negatief wordt beïnvloed; 

6.  opslag  van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet 
toegestaan; 

7.  nieuwe bouwwerken, geen  gebouwen zijnde,  lichtmasten en  lichtbakken voor 
recla- medoeleinden daaronder begrepen, zijn niet toegestaan; 

8.  ontheffing leidt niet tot onevenredige aantasting van  de gebruiks- en 
ontwikkelings- mogelijkheden van naastgelegen percelen; 

9.  ontheffing wordt verleend indien is aangetoond dat is voorzien in een adequate 
land- schappelijke  inpassing die  bestaat  uit een  beplantingsstrook met een  
dichte struik- en boomlaag van  voornamelijk streekeigen soorten, met een 
breedte van  ten minste 10 meter; 

10.ontheffing wordt slechts  verleend als  zorg wordt gedragen voor ruimtelijke 
kwaliteitswinst in  de  vorm van  landschaps- of natuurontwikkeling  of het 
verbeteren van  de  inrichting van  het erf ter plaatse  van  het bouwvlak;  
alvorens tot wijziging over te gaan  vragen burgemeester en  wethouders  
hierover schriftelijk  advies   van een deskundige; 

11.ontheffing wordt slechts  verleend als  een  privaatrechtelijke  overeenkomst is 
gesloten  over de  aanleg, het beheer en  het onderhoud van  de 
landschappelijke  in- passing  en ruimtelijke kwaliteitswinst; 

b.     het vervangend nieuw  bouwen van  een gebouw ten behoeve van  een Nieuwe 
Economische Drager (NED) op gronden met de bestemming 'Agrarisch met 
waarden', ter plaatse van  een  'bouwvlak' en  op  gronden met de  bestemming 
'Wonen  aanduiding voormalig agrarisch bedrijf (vab)' met inachtneming van  het 
volgende: 
1.  de oppervlakte van  het gebouw ten behoeve van  de NED bedraagt ten 

hoogste het in bijlage 1 genoemde oppervlakte; 
2.  ontheffing wordt verleend, indien tenminste eenzelfde oppervlak aan bestaande 

agrarische bedrijfsgebouwen  behorende tot hetzelfde  agrarisch bedrijf  of 
bestaande bedrijfsgebouwen, behorend tot het voormalige agrarische bedrijf, 
wordt gesloopt; 



 

 

3.  ontheffing wordt uitsluitend verleend, indien ook  toepassing is of wordt 
gegeven aan het bepaalde in lid a van dit artikel; 

c.  het  realiseren van  een  paardenbak  op  gronden met  de  bestemming  
'Agrarisch met Waarden', 'Wonen' en 'Tuin', met inachtneming van  het volgende: 
1. het oppervlak van de paardenbak bedraagt ten hoogste 800  m² ; 
2. ontheffing wordt niet verleend: 
•  binnen een afstand van 100  meter van gronden met de bestemming 

Natuur; 
•  binnen een afstand van  100  meter van  gronden met de bestemming 

Water-Delta- water; 
•  binnen een afstand van  50 meter ten opzichte van  de meest nabij 

gelegen woning van derden; 
•  binnen een  afstand  van  100  m  van  gronden met de bestemming 

Verblijfsrecreatie; 
3. de paardenbak grenst aan een bouwvlak of bestemmingsvlak, waarbinnen een 

agrarisch bedrijf of een woning is toegestaan en aanwezig is; 
4. verlichting door middel van lichtmasten is niet toegestaan; 
5. geluidsinstallaties zijn niet toegestaan; 
6. ontheffing leidt niet tot onevenredige aantasting van  de gebruiks- en 

ontwikkelings- mogelijkheden van aangrenzende bestemmingen en functies; 
7. ontheffing wordt verleend, indien is  aangetoond,  dat de  landschapswaarden, 

zoals benoemd in  lid  3.1 onder b, niet onevenredig worden of kunnen worden 
geschaad, waartoe dient te worden voorzien in een adequate landschappelijke 
inpassing. 

d.  afwijkingen  van  de in deze  voorschriften voorgeschreven breedte- en 
dieptematen, oppervlakten, afmetingen en bebouwingspercentages en/of de 
uitkomst daarvan, met uit- zondering van de hoogtebepalingen, tot ten hoogste 
10%; 

e.     afwijkingen  tot ten hoogste  10.00 meter in  de  plaats, richting of afmetingen van 
bestemmings- en bouwgrenzen ten behoeve van: 
1. een geringe aanpassing van  het tracé of het profiel van  wegen  of de 

aansluiting van wegen  onderling, indien de verkeersveiligheid of de 
verkeersintensiteit daartoe  aan- leiding geeft; 

2. een ruimtelijk of technisch beter verantwoorde situering van bouwwerken; 
3. een aanpassing van de bij uitmeting van een terrein blijkende werkelijke 
toestand; 

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

 
7.2  Procedureregel 
Bij  toepassing  van  de  ontheffingsbevoegdheid  gelden  de  algemene procedureregels 
in  deze planregels. 
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Artikel 8 Algemene wijzigingsregels 
 
8.1  Wijzigingsbevoegdheid 
 
Wijziging bestemmingsgrenzen /scheidslijnen 
1.  Burgemeester  en  wethouders  kunnen, overeenkomstig het bepaalde in  de  Wet 

ruimtelijke  ordening, het plan  wijzigen ten behoeve van  het wijzigen van  
bestemmingsgrenzen en  scheidingslijnen  op  de  verbeelding in  het horizontale vlak  
tot ten hoogste  20  meter, indien zulks  noodzakelijk is om de bij uitmeting blijkende 
werkelijke toestand aan te passen of om  een  ruimtelijk  en technisch  beter 
verantwoorde plaatsing  van  bouwwerken te bewerkstelligen dan  wel  uit een oogpunt 
van  doelmatig gebruik van  de grond en bebou- wing  en er geen dringende redenen 
zijn, die zich hier tegen verzetten. 

 
Vergroting bouwvlakken 
2.  Burgemeester  en  wethouders  kunnen, overeenkomstig het bepaalde in  de  Wet  

ruimtelijke ordening, het plan  wijzigen ten behoeve van  het vergroten van een 
bouwvlak tot ten hoogste 10%  van de oppervlakte van  het op de vebeelding 
aangegeven bouwvlak. 

 
Vervallen/toekennen bestemming Waarde – Archeologie 1 en Waarde - archeologie 2 
3.  Burgemeester  en  wethouders  kunnen, overeenkomstig het bepaalde in  de  Wet  

ruimte- lijke ordening, het plan  wijzigen: 
a.  ten behoeve van  het doen  vervallen van  de bestemming 'Waarde – Archeologie 1' 

en 'Waarde  – archeologie 2', indien, op  basis  van  een  archeologisch onderzoek is 
aan- getoond, dat in de desbetreffende gronden geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn; 

b.  ten behoeve van  het toekennen van  de bestemming archeologisch waardevol terrein, 
indien, op  basis  van  een  archeologisch onderzoek is  aangetoond, dat in  de  desbe- 
treffende gronden archeologische waarden aanwezig zijn. 

 



 

 

Artikel 9  Overige regels 
 
9.1    Werking wettelijke regelingen 
De wettelijke  regelingen, waarnaar in  de  regels wordt verwezen, gelden, zoals  deze  
luiden op  het moment van  vaststelling van het plan. 
 
9.2    Strafregel 
Overtreding van  de in  deze  regels gestelde  verboden in de artikelen 3.7 en 4.4 is een 
strafbaar feit, zoals  bedoeld in de Wet op de economische delicten. 



 

 

 
 
Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 
 
Artikel 10 Overgangsrecht 
 
10.1  Overgangsrecht bouwwerken 
 
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
 
a.     een  bouwwerk, dat op het tijdstip  van  inwerkingtreding van  het 

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

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

b.     eenmalige kan  ontheffing worden verleend van  het eerste lid voor het vergroten 
van  de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 
10%. 

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

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

inwerkingtreding van  het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag  worden 
voortgezet. 

b.     het is verboden het met het bestemmingsplan  strijdige  gebruik, bedoeld in  het 
eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in  een  ander met dat plan  
strijdige  gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang 
wordt verkleind. 

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

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



 

 

Artikel 11  Slotregel 
 
Deze  regels  kunnen worden aangehaald onder   de  naam  "Regels  van  het  
wijzigingsplan, Buitengebied 4e planwijziging van de Gemeente Vlissingen". 



 

 

 
 
 
Bijlagen bij regels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
Bijlage 1 Overzicht toelaatbare NED's bij agrarische be- drijven als neventak en 
op  voormalige agrarische bedrij- ven 
 
 
Functie maximaal oppervlak
Loonbedrijf bestaande bebouwing
Drainagebedrijf bestaande bebouwing
Veehandelbedrijf bestaande bebouwing
Toeleverancier bestaande bebouwing
Spermabank bestaande bebouwing
Foeragehandel bestaande bebouwing
Handel  in zaaizaad  en pootgoed bestaande bebouwing
Opslag  agrarische producten bestaande bebouwing
Hoefsmederij bestaande bebouwing
Hoveniersbedrijf bestaande bebouwing
Boomverzorgingsbedrijf bestaande bebouwing
Natuur- en landschapsbeheerbedrijf bestaande bebouwing
Tuincentrum 1.500 m²
Vis/escargot /wormkwekerij bestaande bebouwing
Opslag  caravans/boten/overige 
Kampeerboerderij  
Appartementenverhuur 

bestaande bebouwing 
bestaande bebouwing 
bestaande bebouwing 

Hotelaccommodatie vanaf 25 bedden bestaande bebouwing
Pension  (logies met ontbijt) tot 25 bedden bestaande bebouwing
Horeca III (restaurant) 250  m²
Horeca II (eethuis, theeschenkerij, ijssalon) 150  m²
Partycentrum 1.000 m²
Bezoekerscentrum 250  m²
Paardenpension/-stalling bestaande bebouwing
Sauna bestaande bebouwing
Bedrijf voor de verhuur van paarden bestaande bebouwing
Bedrijf voor de verhuur van fietsen 150  m²
Bedrijf voor de verhuur van kano's 150  m²
Bedrijf voor de verhuur van trapauto's 150  m²



 

 

Manege 
Huisverbonden beroepen/bedrijven incl. 
dieren- arts 
Atelier 
Medische  (verwante dienstverlening) 
Overige dienstverlening 
Ambachtelijke landbouwproductverwerkende 
bedrijven 
Bouwbedrijven  
Schilderbedrijven  
Installatiebedrijven  
Elektrotechnisch installatiebedrijf 
Dakbedekkersbedrijf  
Rietdekkersbedrijf 
Houtzagerij- en schaverij 
Speeltoestellenfabricage 
Vervaardiging medische instrumenten en 
orthopedische artikelen 
Meubelmakerij/restauratie 
Meubelstoffeerderijen  
Vervaardiging /reparatie sieraden 
Vervaardiging /reparatie muziekinstrumenten 
Spel- en speelgoedfabricage 
Spinnen en weven van  textiel  
Vervaardiging van textielwaren/kleding 
Reparatiebedrijven gebruiksgoederen 
Pottenbakkerij  
Natuursteenbewerking /beeldhouwerij 
Zeefdrukkerij 

bestaande bebouwing 
bestaande bebouwing 
 
bestaande bebouwing 
250  m² 
bestaande bebouwing 
bestaande bebouwing 
 
150  m² 
150  m² 
150  m² 
150  m² 
150  m² 
150  m² 
150  m² 
150  m² 
150  m² 
 
bestaande bebouwing 
bestaande bebouwing 
bestaande bebouwing 
bestaande bebouwing 
150  m² 
bestaande bebouwing 
bestaande bebouwing 
bestaande bebouwing 
bestaande bebouwing 
bestaande bebouwing 
bestaande bebouwing
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