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1. Bodemonderzoeken; 
2. Archeologisch onderzoek; 
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Figuur 1: Ligging plangebied 

 

  

Figuur 2: Straatnamenkaart 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Aan de zuidoostzijde van Kloosterzande aan de President Roosenveltstraat 7, kadastraal 
bekent als gemeente Hontenisse H 2825 (gedeeltelijk) en H 2826 (gedeeltelijk), is het 
bedrijf Van Kerckhoven Bouw gevestigd. Om de groei van het bedrijf te kunnen waar-
borgen, dient het huidige bedrijfsgebouw uitgebreid te worden. Het huidige bedrijfsge-
bouw wordt verder niet aangepast. In figuur 1 en 2 zijn respectievelijk de ligging van 
het plangebied en een straatnamenkaart weergegeven.  

1.2 Vigerend bestemmingplan 

Op grond van het vigerende bestemmingsplan ‘Bedrijvengebied Hoek en Bosch, vastge-
steld door de gemeenteraad van Hulst d.d. 25 september 2008, geldt ter plaatse van 
het beoogde plangebied voor een groot gedeelte de bestemming ‘Tuinen’. Gezien ter 
plaatse enkel bouwwerken geen gebouwen mogen worden opgericht, voorziet het vige-
rende bestemmingsplan niet in de ontwikkeling van extra bebouwing op een groot deel 
van de beoogde locatie. Aangezien er tevens geen ontheffings- of wijzigingsmogelijkhe-
den zijn opgenomen waardoor ter plaatse bebouwing gerealiseerd kan worden, is de 
ontwikkeling in strijd met het vigerend bestemmingsplan. Door middel van onderhavig 
bestemmingsplan wordt door het vergroten van het bouwvlak met een bedrijfsbestem-
ming de tuinbestemming gewijzigd en een passende planologisch-juridische basis voor 
de beoogde ontwikkeling geboden. 

1.3 Opzet plantoelichting 

Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en kaart. De kaart vormt het 
juridisch bindende gedeelte van het plan. Daarop wordt een toelichting gegeven. In de 
onderhavige toelichting worden de uitgangspunten voor het bestemmingsplan ‘1e her-
ziening Bedrijvengebied Hoek en Bosch’ weergegeven. Hoofdstuk 2 beschrijft de be-
staande en beoogde situatie. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het ruimtelijk beleid dat 
op de beoogde ontwikkeling van toepassing is. De milieu- en duurzaamheidaspecten 
worden behandeld in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt de juridische vorm van het be-
stemmingsplan beschreven. De economische uitvoerbaarheid komt in hoofdstuk 6 aan 
de orde en tot slot wordt in hoofdstuk 7 de maatschappelijke toetsing en overleg be-
handeld. 
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2 HUIDIGE EN BEOOGDE SITUATIE 

Voor het formuleren van beleid en het opstellen van het bestemmingsplan is het van 
belang dat de uitgangspunten en de huidige situatie van het plangebied goed in beeld 
worden gebracht. Met het oog hierop is het plangebied geïnventariseerd en geanaly-
seerd.  

2.1 Kloosterzande 

In het noorden van de gemeente Hulst ligt de kern Kloosterzande. Het dorp is omringd 
door agrarische gronden.  
 
Het huidige Kloosterzande is ontstaan door het aaneengroeien van de oorspronkelijke 
dijkdorpen Kloosterzande en Groenendijk als gevolg van bebouwingsontwikkeling. Deze 
oudste gebiedsdelen zijn nog steeds goed herkenbaar, bepalen in grote mate de beeld-
karakteristiek van de kern en vormen in onderlinge samenhang de ruimtelijke ringstruc-
tuur. Vooral langs deze ringstructuur zijn diverse karakteristieke en beeldbepalende 
panden aanwezig, is sprake van functiemenging en bevinden zich de belangrijkste voor-
zieningen. Binnen de ringstructuur heeft verdichting en/of inbreiding met overwegend 
woningbouw plaatsgevonden. Aan de zuidzijde van Kloosterzande bevindt zich een kwa-
litatief waardevol gebied met bijzondere elementen. Dit gebied heeft deels een recrea-
tieve functie voor de inwoners en vormt tevens een beeldkwalitatief waardevol over-
gangsgebied tussen de kern en het bedrijventerrein.  
 
Aan de zuidzijde van de Kloosterzande is een bedrijventerrein met clusters bedrijven 
aanwezig, met onder andere bouw- en installatiebedrijven, een constructiebedrijf, een 
groot transport- en overslagbedrijf en een garagebedrijf. Dit bedrijvengebied is ruim 10 
hectare groot. Kenmerkend in dit gebied is de lintstructuur als ruimtelijke drager voor 
de bedrijfsontwikkeling. Langs enkele wegen komen naast bedrijven verspreid woonbe-
bouwing voor. Achter het lint zijn sommige bedrijfsfuncties doorgegroeid tot relatief 
grote bedrijven, zoals de Grolschmouterij en bouwbedrijf Van Kerckhoven Bouw.  

2.2 Plangebied 

Het plangebied is gesitueerd in het zuidoosten van de kern Kloosterzande aan de Presi-
dent Roosenveltstraat 7. Deze straat is gelegen aan de rand van de kern en vormt een 
deel van het bedrijventerrein Hoek en Bosch. Op het perceel staat een bedrijfsgebouw 
ten behoeve van Van Kerckhoven Bouw. De omliggende grond op het perceel is onbe-
bouwd en bestaat voor het merendeel uit erf en tuin, deels verhard met tegels en grind. 
Aan de noordzijde grenst het perceel aan de President Roosenveltstraat. Verder grenst 
het bedrijfsperceel aan andere percelen met bedrijfsgebouwen en bevindt zich ten zuid-
oosten een bedrijfsloods.  
 
Middels een luchtfoto is in figuur 3 het plangebied met de directe omgeving weergege-
ven. 



Bestemmingsplan ‘1e herziening Bedrijvengebied Hoek en Bosch’ – Toelichting, 24 september 2009 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Luchtfoto plangebied  
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2.3 Planbeschrijving 

De beoogde ontwikkeling betreft een uitbreiding van het bestaande bedrijfsgebouw met 
een kantoorruimte. Deze utbreiding wordt gerealiseerd aan de achterzijde van het be-
staande gebouw ter plaatse van de tuin. De beoogde kantoorruimte heeft een netto 
vloeroppervlak van circa 61 m² en wordt middels een hal verbonden met het bestaande 
gebouw. De bestaande buitendeur in het tochtportaal wordt hierbij vervangen door een 
binnendeur en tevens wordt er een extra doorgang naar de bestaande reproruimte ge-
creëerd. Voor het nieuwe deel van het gebouw wordt een hoogte van 3,6 meter beoogd.  
 
Aangezien het bestaande gebouw reeds voldoende vormnuances heeft, wordt de vorm-
geving van de beoogde uitbreiding eenvoudig gehouden. Door het gebruik van een af-
wijkende kleur van het materiaal, vormt de uitbreiding toch enigszins een contrast met 
het bestaande gebouw. De ramen worden in de zijgevels hoger ingezet dan in de ach-
tergevel, dit om enerzijds het aanzicht en anderzijds de functionaliteit te waarborgen. 
 
Het bouwbedrijf betreft een bedrijf met een SBI code 45 en is in de huidige vorm deels 
gecategoriseerd als 2 en deels als 3.1. Het gebouw waarvan uitbreiding wordt beoogd 
betreft het deel welke gecategoriseerd is als 2. Door uitbreiding van het gebouw wordt 
de betreffende milieucategorie niet gewijzigd. 
 
De schetstekening van het beoogde plan in opgenomen in figuur 5.  
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Figuur 5: Schetsplan 
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3 BELEIDSKADERS 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beleidsdoelstellingen van het rijk, de provincie en 
de gemeente welke van invloed zijn op de beoogde ontwikkeling.  

3.1 Rijksbeleid 

Nota Ruimte 
De Nota Ruimte, welke in werking is getreden op 27 februari 2006, bevat het nationaal 
ruimtelijk beleid tot 2020, waarbij de periode 2020 tot 2030 geldt als doorkijk naar de 
lange termijn. Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor 
de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat in Nederland 
ter beschikking staat. Meer specifiek richt de rijksoverheid zich hierbij op vier algemene 
doelen, te weten versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, 
bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van 
belangrijke nationale en internationale ruimtelijke waarden alsmede de borging van de 
veiligheid. In de strategische nota zijn rijksverantwoordelijkheden en die van anderen 
op hoofdlijnen helder onderscheiden. Het is de taak van het rijk om andere overheden 
te voorzien van een zogenaamde goede gereedschapskist voor de uitvoering van het 
ruimtelijk beleid. Daarmee keert het kabinet terug naar de eigenlijke uitgangspunten 
van het ruimtelijk rijksbeleid, die onder meer tot uiting komen in het decentrale plan-
ningsstelsel met een centrale rol voor de gemeentelijke bestemmingsplannen, en ver-
schuift het accent van ordening naar ontwikkeling. De nota bevat generieke regels ter 
waarborging van de algemene basiskwaliteit, de ondergrens voor alle ruimtelijke plan-
nen, waaraan alle betrokken partijen zijn gebonden.  
 
In de Nota Ruimte zijn 6 stedelijke netwerken en 13 economische kerngebieden aange-
wezen, waarbinnen het rijk veel kansen ziet voor economische ontwikkeling. Vooral 
door hun strategische ligging bevinden zich in deze gebieden de belangrijkste concen-
traties van en potenties voor stuwende bedrijvigheid en werkgelegenheid en wordt de 
meeste toegevoegde waarde gerealiseerd. Ter versterking van de kracht van de steden 
en ter verbetering van de internationale economische concurrentiepositie en de daarbij 
behorende ruimtelijk–economische structuur van Nederland, geeft het rijk prioriteit aan 
de ontwikkeling van nationale stedelijke netwerken en van veelal binnen deze netwer-
ken gelegen economische kerngebieden. De gemeente Hulst valt buiten de aangeduide 
economische kerngebieden, hetgeen betekent dat de afweging voor ontwikkeling met 
name bij de lokale en provinciale overheid ligt. 
 
In de Nota Ruimte is tevens een aantal gebieden aangewezen als nationaal landschap. 
Kloosterzande is hiertoe niet aangemerkt. 

3.2 Provinciaal beleid 

Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 
Het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 is het beleidsplan van de provincie dat op 
hoofdlijnen aangeeft hoe de provincie er over vijftien tot twintig jaar uit moet zien. Het 
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Omgevingsplan is richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling van Zeeland. Plannen 
van de provincie, van andere overheden en van andere organisaties moeten voldoen 
aan de beleidsvarianten zoals die in het omgevingsplan zijn vastgelegd. Voor de ge-
meenten is een belangrijke rol weggelegd bij de handhaving van het beleid, met name 
via het instrument van bestemmingsplannen en milieuhandhaving. 
 
Duurzaam ontwikkelen 
Duurzaam ontwikkelen vormt het centrale uitgangspunt voor het omgevingplan. Dit uit-
gangspunt is uitgewerkt in drie hoofddoelstellingen van beleid te weten het faciliteren 
van de noodzakelijke en gewenste economische dynamiek, het versterken van de bij-
zondere Zeeuwse omgevingskwaliteiten en het bevorderen van de sociaal-culturele dy-
namiek en het vasthouden aan een gematigde bevolkingsgroei. Middels onderhavig be-
stemmingsplan wordt ingegaan op de eerste hoofddoelstelling. 
 
Omgevingskwaliteiten 
Het Omgevingsplan biedt meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, maar de inpassing 
van deze ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de omgevingskwaliteiten. Der-
halve is onderscheid gemaakt in een tweetal gebiedsgerichte strategieën, te weten be-
schermen en ruimte voor een nadere afweging. Ter plaatse van de ontwikkelingslocatie 
geldt dat er ruimte voor nadere afweging is. Bij het afwegen van de inpassing van nieu-
we ontwikkelingen spelen de volgende aspecten bij deze strategie een rol: 
 gewenste ontwikkeling: De keuze voor wat wenselijke ontwikkelingen zijn wordt 

ingegeven op basis van de gewenste economische en sociaal-culturele en ruimtelijke 
dynamiek. Het al dan niet wenselijk zijn van een ontwikkeling wordt veelal ingege-
ven door beleidskeuzes; 

 locatiekeuze: De locatiekeuze is sterk van invloed op het effect dat een ontwikkeling 
heeft op de omgevingskwaliteit. Als de verschillende omgevingskwaliteiten op een 
goede manier geanalyseerd worden dan werken ze sturend op de locatiekeuze. De 
mate van sturing zal per locatie verschillend uitpakken vanwege de verschillen in 
omgevingskwaliteit; 

 vormgeving: Nieuwe ontwikkelingen dienen de omgevingskwaliteiten te benutten. 
Door de vormgeving van de bebouwde en de onbebouwde omgeving van de nieuwe 
ontwikkeling wordt hier invulling aan gegeven. De vormgeving van nieuwe bebou-
wing dient dan ook qua hoogte, massa, materiaalgebruik, schaal en maatverhouding 
aansluiting te zoeken bij de omgevingskwaliteiten van de beoogde locatie, de omge-
ving en de reeds gerealiseerde bebouwing. Bij de vormgeving van de onbebouwde 
omgeving is het minstens zo belangrijk om de omgevingskwaliteiten te benutten. 
Hierbij gaat het om de structuur, de inrichting en de aankleding van de onbebouwde 
ruimte en de aansluiting op de directe omgeving of de landschappelijke inpassing; 

 bijdrage versterking omgevingskwaliteiten: Uitgangspunt is dat in een aantal situa-
ties van nieuwe projecten of initiatieven een directe bijdrage geleverd moet worden 
aan het versterken van de omgevingskwaliteiten. De manier waarop uitwerking is 
gegeven aan dit principe, in een concreet project of een gebied, maakt onderdeel uit 
van de uiteindelijke afweging van het al dan niet inpasbaar zijn van een nieuwe 
ontwikkeling;  

 wettelijke eisen: In ieder geval dient een ontwikkeling of initiatief te voldoen aan 
alle (sectorale) wettelijke vereisten.  
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Omgaan met (economische) dynamiek 

Bedrijventerreinen worden gezien als een randvoorwaarde voor economische ontwikke-
ling. Hierbij spelen de kwantiteit en de kwaliteit een rol. Kwantiteit is belangrijk omdat 
er voldoende ruimte beschikbaar moet zijn voor nieuwvestiging, uitplaatsing of uitbrei-
ding van bestaande bedrijven. De kwaliteit van bedrijventerreinen slaat op het kwali-
teitsprofiel van het terrein, waarbij uitstraling en speciale voorzieningen belangrijk zijn. 
Om deze doelstelling en de bijbehorende operationele doelen na te kunnen streven is 
een aantal beleidsuitgangspunten geformuleerd. Veel uitgangspunten zullen per regio 
moeten worden uitgewerkt in regelmatig overleg tussen gemeenten en tussen provincie 
en regio.  
 
Bedrijventerreinen moeten zoveel mogelijk worden gebundeld. Hierdoor wordt aantas-
ting van de landschappelijke kwaliteiten niet in de hand gewerkt en worden schaalvoor-
delen behaald op het gebied van infrastructuur, gemeenschappelijke voorzieningen, 
diensten en duurzaamheid. Nieuwe bedrijventerreinen moeten dan ook aansluiten op 
bestaande bedrijventerreinen. De groei van bedrijventerreinen dient zoveel mogelijk 
geconcentreerd plaats te vinden.  
 
Het bedrijventerrein Hoek en Bosch kan, door de ligging van een aantal bedrijven bij 
elkaar, getypeerd worden als een bedrijf op een kleinschalig bedrijventerrein. Op klein-
schalige bedrijventerreinen mogen nieuwe bedrijven zich vestigen tot en met milieuca-
tegorie 3 en met een kavelgrootte van maximaal 0,5 hectare. Kleinschalige bedrijven-
terreinen zijn bedoeld voor bedrijvigheid die qua aard en schaal aansluiten bij de kern of 
de omgeving. Voor uitbreiding van bestaande bedrijven zijn de kavelmaat en milieuca-
tegorie niet van toepassing. 
 
Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen moet worden gezocht naar een locatie met 
een goede ontsluiting, nabij afzetgebied en arbeidsmarkt en op voldoende afstand tot 
bijvoorbeeld woongebieden. De hoofddoelstelling met betrekking tot bedrijventerreinen 
is het in kwantitatief en kwalitatief opzicht optimaliseren van vraag en aanbod van be-
drijventerreinen, exclusief zeehaventerreinen. In het verlengde van de hoofddoelstelling 
dient onder andere voldoende ruimte voor economische dynamiek aansluitend op het 
door de markt gewenste kwaliteitsprofiel geboden te worden. Daarnaast dient een duur-
zaam en intensief gebruik van de ruimte bevorderd te worden. 
 
Het evenwicht tussen de ruimtevraag en het aanbod van bedrijventerreinen heeft in-
vloed op de economische vitaliteit en de omgevingskwaliteiten. De provincie streeft der-
halve naar een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen. De 
kwaliteit van bedrijventerreinen heeft betrekking op het kwaliteitsprofiel van het terrein, 
waarbij de uitstraling en speciale voorzieningen van belang worden geacht. Andere as-
pecten die hierbij een rol spelen zijn duurzaam ruimtegebruik, landschappelijke inpas-
sing en milieudoelstellingen.  
 
Landschappelijke inbedding 
Inpassen van ontwikkelingen moeten aansluiten bij het bestaande karakter van het 
landschap en mogen het bestaande landschap niet verstoren. Op welke wijze deze land-
schappelijke inbedding vorm gegeven moet worden hangt af van het bestaande land-
schap en van de vormgeving van het specifieke plan. Als algemeen uitgangspunt geldt 
daarom dat een nieuwe ontwikkeling zodanig in het landschap moet worden ingebed dat 
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het als een logisch onderdeel deel uitmaakt van het landschap. Als indicatie wordt een 
algemene norm voor een afschermende groengordel van 10 meter gehanteerd. In de 
praktijk kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken om te komen tot het gewenste 
maatwerk, zodat er altijd sprake zal zijn van een optimale landschappelijke inbedding.  

3.3 Regionaal beleid 

Bedrijventerreinvisie Zeeuws-Vlaanderen 
In de bedrijventerreinenvisie Zeeuws-Vlaanderen is het regionale beleid betreffende 
bedrijventerreinen opgenomen. Doelstelling van deze visie is het actualiseren van een 
samenhangende ontwikkelingsvisie voor bedrijventerreinen op basis van de 
(sub)regionale kwaliteiten en kansen ter versterking van het sociaaleconomische kli-
maat in Zeeuws-Vlaanderen.  
 
Het beleid van de gemeente Hulst is gericht op versterking en uitbreiding van de eco-
nomische structuur van de gemeente. De gemeente streeft een evenwichtige groei en 
een duurzame ontwikkeling van de bedrijvigheid in de gemeente na. Dit is noodzakelijk 
voor voldoende werkgelegenheid voor de huidige en toekomstige beroepsbevolking. 
Door bundeling van bedrijventerreinen wordt duurzaamheid bevorderd. Ook wordt ge-
zocht naar compensatie voor het werkgelegenheidsverlies als gevolg van verdwijnen 
van het veer enerzijds en schaalvergroting in de agrarische sector anderzijds.  

3.4 Gemeentelijk beleid 

Ontwikkelingsvisie Hulst 
De ontwikkelingsvisie Hulst, vastgesteld op 3 september 2004, bevat een inventarisatie 
van de gebiedskenmerken, problemen, kansen en initiatieven voor het gehele grondge-
bied van de gemeente. De visie vormt het gemeentelijke kader waaraan nieuwe en 
reeds bestaande initiatieven kunnen worden getoetst en waarop het toekomstige beleid 
kan worden gebaseerd. In het algemeen is bij het beleid ten aanzien van bedrijven aan-
gegeven dat het in eerste instantie zaak is de huidige beschikbare terreinen in te vullen. 
Specifiek voor bedrijvigheid in Kloosterzande is opgenomen dat het beleid gericht is op 
uitbreiding van het bestaande bedrijvengebied aan de zuidzijde van de kern langs de 
Hulsterweg. Er zijn geen specifieke voorwaarden opgenomen voor individuele bedrijven. 

Welstandsnota gemeente Hulst 
Het welstandsbeleid van de gemeente Hulst is verwoord in de Welstandsnota gemeente 
Hulst. In de nota is een aantal beoordelingskaders opgesteld, waaronder welstandscrite-
ria. Er is onderscheid gemaakt in verschillende welstandsniveaus.  
 
Bedrijventerrein Hoek en Bosch behoort tot de gebiedscategorie bedrijventerreinen. De 
bedrijventerreinen zijn door de aanwezige kwaliteiten van de bedrijfspanden en de func-
tionele karakteristiek ervan aangewezen als reguliere welstandsgebieden. Op bedrijven-
terreinen zijn zowel kleinschalige bedrijven met verschillende functies gevestigd als 
grootschalige fabrieks- en bedrijfspanden. De openbare ruimte is veelal eenvoudig en 
samenhangend ingericht. De vormgeving en kleur- en materiaalgebruik van de bebou-
wing is gevarieerd. Daarnaast zijn de relatief grote open terreinen aan of zichtbaar van-
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af de openbare weg veelal ingericht als parkeer- en/of opslagterrein waardoor het 
straatbeeld op sommige plaatsen een rommelig karakter heeft. 
 
Bij de bedrijventerreinen is voornamelijk de uitstraling naar de omliggende gebieden of 
het open poldergebied van belang. Randen van bedrijventerreinen aan het open polder-
gebied dienen gevrijwaard te blijven van sterk contrasterende kleuren en reflecterende 
materialen. Een afschermende groenstrook kan hierop een goede aanvulling vormen. 
Het zwaartepunt met betrekking tot de beoordelingsaspecten ligt op situering en massa 
en vorm en het kleur en materiaal. Het welstandsbeleid is op de bedrijventerreinen dan 
ook gericht op het kleur- en materiaalgebruik aan de randen, de afstemming van be-
bouwingselementen in positionering, bouwmassa en vormgeving ten opzichte van elkaar 
ten einde een relatief samenhangend gevelbeeld te waarborgen. 

Bestemmingsplan 
Op grond van het vigerende bestemmingsplan ‘Bedrijvengebied Hoek en Bosch, vastge-
steld door de gemeenteraad van Hulst d.d. 25 september 2008, geldt ter plaatse van 
het beoogde plangebied voor een groot gedeelte de bestemming ‘Tuinen’. De gronden 
met een dergelijke bestemming zijn slechts bestemd voor sier- en moestuinen en wor-
den niet beschouwd als erf conform het Besluit bouwvergunningvrije en licht-
bouwvergunningplichtige bouwwerken. Gezien ter plaatse enkel bouwwerken geen ge-
bouwen mogen worden opgericht, voorziet het vigerende bestemmingsplan niet in de 
ontwikkeling van extra bebouwing op een groot deel van de beoogde locatie.  
 
In het vigerend bestemmingsplan is opgenomen dat aan reeds in het bedrijvengebied 
gevestigde bedrijven uitbreidingsmogelijkheden worden geboden. Met ruimere bebou-
wingsmogelijkheden op de bedrijfspercelen wil de gemeente een efficiënter grondge-
bruik op de bedrijfspercelen bevorderen. Voor het betreffende plangebied zijn echter 
geen ruimere mogelijkheden opgenomen. Aangezien er tevens geen ontheffings- of wij-
zigingsmogelijkheden zijn opgenomen waardoor ter plaatse bebouwing gerealiseerd kan 
worden, is de ontwikkeling in strijd met het vigerend bestemmingsplan.  
 
Het plangebied is gelegen binnen het op voorschriftenkaart 1 van het vigerend bestem-
mingsplan aangegeven ‘archeologische waardevol gebied’. Dit gebied is bestemd voor 
het behoud van het archeologisch erfgoed in de bodem. Binnen dit gebied mag slechts 
gebouwd worden indien voorafgaand vrijstelling wordt verleend door burgemeester en 
wethouders. Vrijstelling aan het bouwen binnen dit gebied kan worden verleend indien 
middels een archeologisch onderzoek aangetoond is dat er geen beschermingswaardige 
archeologische waarden aanwezig zijn. Voorafgaand aan de realisatie van de uitbreiding 
dient derhalve een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden.  
 
Door middel van onderhavig bestemmingsplan wordt door het vergroten van het bouw-
vlak met een bedrijfsbestemming de tuinbestemming gewijzigd en een passende plano-
logisch-juridische basis voor de beoogde ontwikkeling geboden. 
 
In figuur 5 is het relevante deel van het bestemmingsplan opgenomen. 
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3.5 Toetsing beleidskaders 

Conform het Omgevingsplan kan het bedrijventerrein bij Kloosterzande getypeerd als 
kleinschalig bedrijventerrein. Bestaande bedrijven op kleinschalige bedrijventerreinen 
zijn niet gebonden aan maximale kavelmaten en milieucategorieën. De bedrijvigheid 
dient wel qua aard en schaal aan te sluiten bij de kern of de omgeving. In de ontwikke-
lingsvisie wordt deze provinciale ambitie doorvertaald naar het gemeentelijke niveau. 
Aangegeven is dat een bedrijventerrein mag groeien tot 5 hectare. Voor individuele be-
drijven zijn echter geen voorwaarden opgenomen. 
 
Gezien de uitbreiding van het gebouw van Van Kerckhoven Bouw een uitbreiding van 
een bestaand bedrijf betreft, zijn er conform het provinciale beleid geen maximale ma-
ten aan het perceel verbonden. Door de uitbreiding wordt ingespeeld op het bieden van 
voldoende ruimte voor economische dynamiek welke aansluit op het door de markt ge-
wenste kwaliteitsprofiel. Om de economische groei te kunnen waarborgen dient het be-
staande bedrijf vergroot te worden. De huidige situatie is namelijk niet geschikt meer 
voor een efficiënte bedrijfsvoering. Een aparte kantoorruimte aangrenzend aan het be-
staande gebouw wordt wenselijk geacht.  
 
Het aanzicht vanaf de President Roosenveltstraat verandert door de beoogde uitbreiding 
niet. De uitbreiding wordt namelijk achter het bestaande gebouw gerealiseerd en sluit 
aan bij het bestaande gebouw. Door het behoud van het overgrote deel van de tuin op 
de achterzijde van het perceel, wordt de groene zone tussen het bedrijf en de bestaan-
de bebouwing in stand gehouden. Op deze manier kan aangenomen worden dat de be-
oogde uitbreiding van het bestaande gebouw geen belemmering vormt voor de bebou-
wing.  
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Figuur 5: Relevant gedeelte vigerend bestemmingsplan 
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4 KWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING 

4.1 Geluidhinder 

Sinds 1 januari 2007 geldt de nieuwe Wet geluidhinder (Wgh). Ingevolge artikel 74 Wgh 
zijn in principe alle wegen gezoneerd. Uitzondering op deze regel zijn wegen waarvoor 
een maximum snelheid van 30 kilometer per uur geldt en woonerven. Voor gezoneerde 
wegen geldt een grenswaarde van 48 dB. Deze waarde wordt berekend op basis van 
Lden. Als een geluidzone geheel of gedeeltelijk binnen het plangebied valt moet, zoals 
aangegeven in artikel 77 Wgh, bij de voorbereiding van een bestemmingsplan akoes-
tisch onderzoek worden verricht naar de geluidsbelasting op nieuwe woningen en ande-
re geluidsgevoelige bestemmingen binnen die geluidszone. Dit heeft echter slechts be-
trekking op nieuwe ontwikkelingen die binnen 10 jaar worden voorzien.  
 
Op zowel de President Roosenveltstraat als de Hulsterweg geldt een wettelijke rijsnel-
heid van 50 kilometer per uur, daardoor vallen deze wegen binnen het regime van de 
Wgh. Een akoestisch onderzoek is op basis van de verkeerssnelheid in principe noodza-
kelijk. Gezien een bedrijf echter niet geluidgevoelig is, is het uitvoeren van een akoes-
tisch onderzoek wettelijk niet noodzakelijk. Een onderzoek naar de geluidbelasting is 
derhalve achterwege gelaten. 

4.2 Milieuhinder 

Het plangebied grenst enerzijds aan bestaande bedrijvigheid en anderzijds aan agra-
risch gebied. Door het aanbrengen van een zone tussen bedrijvigheid en gevoelige be-
stemmingen, zoals onder andere woningbouw, kan de overlast ten gevolge van bedrijfs-
activiteiten zo laag mogelijk gehouden worden. Zonering is met name van toepassing 
bij nieuwbouw van woningen en andere gevoelige functies in de directe omgeving van 
een bedrijf en bij vestiging van een nieuw bedrijf in de directe omgeving van gevoelige 
bestemmingen. Aangezien het plan een uitbreiding van een niet gevoelige bestemmin-
gen betreft, wordt de bestaande situatie in principe niet gewijzigd.  
 
Het bouwbedrijf betreft een bedrijf met een SBI code 45 en is in de huidige vorm deels 
gecategoriseerd als 2 en deels als 3.1. Het gebouw waarvan uitbreiding wordt beoogd 
betreft het deel welke gecategoriseerd is als 2. Door uitbreiding van het gebouw wordt 
de milieucategorie niet gewijzigd. Tevens komt de bij deze milieucategorie behorende 
hindercirkel na de beoogde uitbreiding niet dichter bij gevoelige bestemmingen te lig-
gen. Het aspect milieuhinder vormt derhalve geen belemmering. 

4.3 Bufferzone  

Het plangebied is in de nabijheid van het buitengebied gelegen. In verband met het pro-
vinciale milieubeleid moet als richtlijn rekening gehouden worden met een aangrenzen-
de bufferzone van 100 meter. Binnen deze zone moet nieuwvestiging van agrarische 
bebouwing uitgesloten worden. Daarnaast voorziet het provinciale bufferbeleid nog in 
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een tweede afstandsnorm. Tussen glastuinbouw-, tuinbouw- en fruitteeltpercelen en 
woongebieden dient een afstand van 50 meter in acht te worden genomen. 
 
In de directe nabijheid van het plangebied liggen geen agrarische percelen de voor de 
omgeving vigerende bestemmingsplan voorzien bieden geen mogelijkheden voor agrari-
sche activiteiten. Nieuwvestiging van agrarische bebouwing of het gebruik van percelen 
voor glastuinbouw, tuinbouw of fruitteelt is derhalve nabij het plangebied niet mogelijk.  

4.4 Waarborgingsbeleid 

Om de verkeersplanologische functies van wegen voor de toekomst veilig te stellen 
geldt er een waarborgingsbeleid rond gecategoriseerde wegen. De President Roosen-
veltstraat en de Hulsterweg zijn geen gecategoriseerde wegen, derhalve is het waarbor-
gingsbeleid hierop niet van toepassing. 

4.5 Bodemverontreiniging 

Wettelijk is bepaald dat een bouwvergunningsplichtig bouwwerk niet mag worden ge-
bouwd op een zodanig verontreinigd terrein, dat schade of gevaar is te verwachten voor 
de gezondheid van de gebruikers of het milieu. Bij uitbreidingsplannen of verbouwplan-
nen is een bodemonderzoek gewenst. 
 
Door het Grond-, Gewas- en Milieulaboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V. is op 27 maart 
2009 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage aan on-
derhavige herziening toegevoegd. Tijdens het onderzoek zijn in de zwak puinhoudende 
ondergrond een sterk verhoogde concentratie zink en licht verhoogde concentraties ba-
rium, cadmium, koper, kwik, lood en molybdeen aangetroffen. In de zwak puinhouden-
de bovengrond worden licht verhoogde concentraties cadmium, kwik, lood en zink aan-
getoond. Het grondwater uit één peilbuis bevat daarnaast licht verhoogde concentraties 
barium en molybdeen. Op basis van de sterke verontreiniging zink in één van de onder-
grondmengmonsters wordt een vervolgonderzoek noodzakelijk geacht.  
 
Naar aanleiding van de conclusie uit het verkennend bodemonderzoek is op 12 mei 
2009 ter plaatse een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Ter uitkartering van de 
verontreiniging is besloten tot het afzonderlijk analyseren van de separate grondmeng-
monsters waaruit het mengmonster in het verkennend onderzoek bestond. Geconclu-
deerd is dat de verhoogde concentratie zink boven tussenwaarde in het ondergrond-
mengmonster uit het verkennend onderzoek zeer waarschijnlijk een optelsom was van 
alle individuele concentraties zink in de deelmonsters. De onderzoeksresultaten van het 
aanvullend onderzoek geven geen aanleiding voor nader onderzoek. Er zijn in de huidi-
ge situatie geen risico’s te verwachten voor het milieu en de volksgezondheid, derhalve 
vorm het aspect bodem geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  

4.6 Archeologie 

In Europees verband is in 1999 het zogenaamde Verdrag van Malta tot stand gekomen. 
Uitgangspunt van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. 
Waar dit niet mogelijk is dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het 
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ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin mee-
wegen in de besluitvorming. Om dit meewegen te laten plaatsvinden wordt, naast de in 
ontwikkeling zijnde regelgeving en beleid, een economische factor toegevoegd. De kos-
ten voor het zorgvuldig omgaan met het bodemarchief, dus de kosten voor inventarisa-
tie, (voor)onderzoeken, bodemonderzoek en documentatie, worden door de initiatief-
nemer betaald. In navolging op het verdrag is het provinciale beleid gericht op het be-
vorderen dat archeologisch onderzoek een vast onderdeel wordt van de planvoorberei-
ding van ingrepen in en om de bodem. Plannen worden getoetst aan het belang van het 
behoud van het archeologisch erfgoed. Verder dienen de consequenties voor het ar-
cheologisch bodemarchief te worden nagegaan. Op 1 september 2007 is de Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg van kracht geworden. Hiermee worden de uitgangs-
punten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. 
De eigen rol van de overheden wordt nu echter officieel. Gemeenten moeten rekening 
houden met archeologie bij nieuwe bestemmingsplannen en provincies gaan archeologi-
sche attentiegebieden aanwijzen waarvoor gemeenten de bestemmingsplannen moeten 
aanpassen. Indien het bestemmingsplan de mogelijkheid van verstoring creëert van op 
grond van de Archeologische Monumentenkaart (AMK) bekende, of de Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden (IKAW) te verwachten archeologische waarden, dient aange-
geven te worden hoe te zijner tijd bij feitelijke verstoring met die archeologische waar-
den wordt omgegaan. 
 
Met behulp van de AMK en de IKAW kan worden nagegaan of de gronden binnen het 
plangebied archeologisch van betekenis zijn. Op de AMK zijn alle bekende archeologi-
sche terreinen en monumenten aangegeven. De IKAW geeft de verwachtingswaarde op 
archeologische waarden aan. Een deel van Kloosterzande is op de AMK aangegeven als 
kern van hoge archeologische waarde. Bescherming van de archeologische waarden 
binnen dit gebied is noodzakelijk. Daarnaast is de IKAW complementair aan de AMK en 
kent het gebied derhalve een hoge archeologische verwachtingswaarde. Voor het overi-
ge zijn geen gegevens geregistreerd of bekend over waarnemingen en vondsten uit het 
plangebied. Een archeologisch onderzoek wordt op grond van de AMK en IKAW noodza-
kelijk geacht.  
 
Door SOB Research is in maart 2009 een archeologisch bureauonderzoek met controle-
boringen uitgevoerd. Dit met het doel om de geologische opbouw, de intactheid van de 
bodem en de kans op aanwezigheid van archeologische en cultuurhistorische waarden 
vast te stellen. Het onderzoek is als bijlage aan onderhavige herziening toegevoegd. Op 
basis van de gegevens van het onderzoek kan worden gesteld dat binnen het plange-
bied sprake is van de aanwezigheid van zandige geulafzettingen. In alle boringen werd 
eveneens geconstateerd dat de top van deze afzettingen verstoord is, of dat er sprake 
is van opgebrachte grond. In alle boringen werden in de verstoorde pakketten archeolo-
gische indicatoren aangetroffen, naar verwachting is dit echter van elders aangevoerd 
materiaal. Gezien enerzijds dit onderzoeksresultaat en anderzijds het gegeven dat de 
bebouwing op een plaat wordt gefundeerd, waarbij tot op een maximale diepte van 0,70 
meter beneden het maaiveld zal worden ontgraven, wordt nader onderzoek niet nood-
zakelijk geacht. Er zullen geen archeologische waarden worden geschaad. 
 
De rapportage van SOB Research is voorgelegd aan de Stichting Cultureel Erfgoed Zee-
land (SCEZ). Zij stemmen in met de conclusie van het rapport dat verder archeologisch 
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onderzoek voor deze locatie niet noodzakelijk is. Echter ondanks de resultaten van het 
onderzoek is niettemin de kans aanwezig dat archeologische vondsten en sporen in de 
bodem aanwezig zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van toekomstige werkzaamhe-
den aan het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht 
ex artikel 53 van de Monumentenwet. Bij graafwerkzaamheden dient men dan ook at-
tent te zijn op eventuele vondsten. Men is verplicht archeologische vondsten te melden 
bij de SCEZ te Middelburg, telefoonnummer 0118-670870. 

4.7 Water 

Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water één van 
de sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen 
aan het ruimtegebruik. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik onge-
wenste effecten hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beiden 
is derhalve noodzakelijk om problemen, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, slechte water-
kwaliteit, verdroging te voorkomen. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt een wa-
tertoets in ruimtelijke plannen verplicht. In deze paragraaf wordt beschreven op welke 
wijze in het plangebied met water en watergerelateerde aspecten wordt omgegaan. 

Waterbeleid en toegekende waterhuishoudkundige functies 

Waterbeleid 21e eeuw  

In het afgelopen decennium heeft Nederland meerdere keren te kampen gehad met 
wateroverlast. Dit heeft geresulteerd in een omslag in het waterbeleid en het denken 
over water. Het rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten zijn onder meer 
overeengekomen dat het water zoveel mogelijk moet worden vastgehouden, daarna 
moet worden geborgen en dan pas afgevoerd mag worden. In de watertoets dienen de 
keuzes ten aanzien van waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd beschreven te 
worden. 

Deelstroomgebiedsvisie Zeeland 

De Deelstroomgebiedsvisie Zeeland, vastgesteld d.d. 7 januari 2004, is een gezamenlijk 
product van de waterschappen, gemeenten en de provincie als trekker. Hierin spelen 
ruimte voor water en water als ordenend principe een belangrijke rol. De visie richt zich 
primair op het voorkomen van wateroverlast door overstroming door veel neerslag in 
een korte tijd. Hieruit volgen richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van het gebied om 
wateroverlast tegen te gaan en een aantal mogelijke technische maatregelen welke 
kunnen worden ingezet. De maatregelen kunnen worden ingedeeld in de voorkeursvolg-
orde van vasthouden, bergen en afvoeren. De doelstelling van deze maatregelen is een 
afvoer te krijgen die niet groter is dan de landbouwkundige afvoer. 

Omgevingsplan Zeeland  

In het kader van de kwaliteit van de woonomgeving wordt onder meer gestreefd naar 
het voorkomen van wateroverlast. Eén van de middelen hiervoor is de waterkansen-
kaart. De kaart geeft aan waar functies vanuit het watersysteem en waterbeheer ten 
opzichte van kleine risico’s voor wateroverlast en vochttekort optimaal bediend kunnen 
worden alsmede waar het waterbeheer in beginsel tegen de laagste kosten kan worden 
uitgevoerd.  
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De locatie ligt op een hoogte van circa 1,15 tot 1,60 meter boven Normaal Amsterdams 
Peil (NAP) in een gebied dat zeer geschikt voor stedelijke uitbreiding en niet zettingsge-
voelig is. Derhalve geldt er een laag inspanningsniveau ten aanzien van stedelijke ont-
wikkelingen. Het gebied waarin de locatie is gelegen vormt een aandachtsgebied voor 
waterhuishouding. Dat wil zeggen dat er in het gebeid in principe sprake is van een ver-
hoogd risico op wateroverlast. Ter plaatse van het plangebied zijn voor wat betreft de 
waterhuishouding geen problemen bekend. Het is zelfs zo dat de sloten in de omgeving 
in de zomer droog staan. Binnen het plangebied is een mogelijkheid om het water op 
het terrein te laten infiltreren. Dit zal in de voorwaarden worden opgenomen. 

Met het water mee; waterbeheerplan 2002–2007  

Het waterschap richt zich op het in stand houden en versterken van gezonde en veer-
krachtige watersystemen. Het oppervlaktewater wordt niet los gezien van het grondwa-
ter. Ruimtelijke plannen moeten daartoe getoetst worden op de gevolgen voor de wa-
terhuishouding. 

Watersysteem 

Grondwatersysteem 

In het plangebied is zeer geringe tot geringe zoetwaterbelvorming aanwezig, er is geen 
zoute kwel. Er wordt geen grondwater aan het gebied ontrokken en er is tevens geen 
grondwaterbeschermingsgebied aanwezig in het plangebied of in de omgeving en het 
plangebied. Ook ligt er geen bufferzone inzake natuurgebied en/of landbouwgebied. Het 
grondwater in het plangebied wordt door de provincie beheerd. 
 
Het plangebied maakt onderdeel uit van een dun zoetwatersysteem. Een dun zoetwa-
tersysteem wordt omschreven als een systeem waar dunne, zoete waterbellen aanwezig 
zijn die niet kunnen worden gewonnen in verband met verziltingsgevaar en waar het 
oppervlaktewater brak tot zout is.  

Oppervlaktewatersysteem 

Het plangebied maakt deel uit van het afwateringsgebied Campen. Het oppervlaktewa-
ter wordt afgevoerd en, via een stelsel van hoofdwatergangen, middels het uitwatering-
gemaal Campen afgewaterd op het Westerschelde.  

Toekomstige watersysteem 
In het peilbesluit wordt een zomerpeil van 0,75 meter onder NAP en een winterpeil van 
0,95 meter onder NAP gehanteerd. De sloten op het industrieterrein liggen aan het be-
gin van afvoerende waterlopen. Het water wordt afgevoerd onder de rijksweg door naar 
de oostzijde en komt uiteindelijk in de grote watergang bij Walsoorden uit. Het zomer-
peil van 0,75 meter onder NAP en het winterpeil van 0,95 meter onder NAP gelden ook 
voor de Maria- en Zandpolder. 
 
Het bedrijf is aangesloten op de riolering van Kloosterzande. Afkoppeling van daken en 
terreinverharding is op het industrieterrein deels al uitgevoerd. In de huidige situatie is 
ter plaatse van het plangebied geen sprake van wateroverlast. Aangenomen wordt dat 
de bestaande sloten voldoende zijn om het afvloeiende hemelwater van het nu al afge-
koppelde verhard oppervlak kan verwerken. De bestaande sloten staan momenteel na-
melijk in de zomertijd droog.  
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Het huidige kantoor is aangesloten op het gemeentelijk riool. De uitbreiding van het 
kantoor mag niet worden aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Het totaal ver-
hard oppervlak neemt door de uitbreiding toe met 9 m², aangezien er ter plaatse van 
het plangebied reeds een terras is gelegen en de grond ter plaatse van de beoogde uit-
breiding dus al voor het grootste gedeelte verhard is. Aangezien er sprake is van een 
zanderige bodem en het gaat om een feitelijke waterberging van 0,6 m3 zal het water in 
de bodem binnen het plangebied worden geïnfiltreerd. Aangezien het om een dergelijke 
kleine hoeveelheid gaat en de zanderige bodem geschikt is voor infiltratie, is het veroor-
loofd om te zeggen dat het regenwater in de bodem kan worden geïnfiltreerd.  

Overleg waterbeheerder 
In overleg met het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen is aan de hand van het overzicht 
van indicatieve ontwerprichtlijnen en toetsingscriteria uit de Handreiking Zeeuwse Wa-
tertoets een advies voor het plangebied gegeven. De op- en aanmerkingen uit het wa-
teradvies zijn verwerkt in deze waterparagraaf. Het wateradvies is als bijlage toege-
voegd. 
 

Thema Waterdoelstelling Toetsing 

Veiligheid/ 

Waterkering 

Waarborgen veiligheidsniveau en daar-

voor benodigde ruimte. 

Het plangebied ligt niet in of nabij primaire waterke-

ringen en/of transportroutes gevaarlijke stoffen over 

water. Het plangebied ligt wel binnen een gebied 

omsloten met binnendijken die een waterstaatkundi-

ge functie hebben. Binnen de invloedssfeer van deze 

dijken worden van overheidswege grenzen gesteld 

aan de bebouwingsmogelijkheden. De begrenzing 

van de waterkering is bepaald door het Waterschap 

Zeeuws-Vlaanderen. De waterkeringstechnische 

randvoorwaarden zijn vastgelegd in de Keur Water-

keringen. Het plangebied ligt op een dusdanige af-

stand van de dijken dat voor deze locatie geen voor-

waarden zijn opgenomen in de Keur Waterkeringen. 

Het aspect veiligheid/waterkering is derhalve niet 

aan de orde.  

Wateroverlast 

(vanuit oppervlak-

tewater) 

Voldoende ruimte voor vasthouden/ 

bergen/afvoeren van water. Vergroten 

van de veerkracht van het watersys-

teem. 

Geadviseerd wordt om op vergelijkbare hoogte van 

de omliggende gebouwen en enigszins boven het 

straatpeil te bouwen. In de huidige situatie is ter 

plaatse van het plangebied geen sprake van water-

overlast. Aangenomen wordt dat de bestaande slo-

ten voldoende zijn om het afvloeiende hemelwater 

van de reeds afgekoppelde daken kan bergen bij een 

bui T=1. Aangezien er sprake is van een zanderige 

bodem en het gaat om een feitelijke waterberging 

van 0,6 m3, zal het regenwater in de bodem binnen 

het plangebied worden geïnfiltreerd. 
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Watervoorziening/ 

-aanvoer 

 

 

 

Het voorzien van de bestaande functie 

van (grond- en/of oppervlakte-)water 

van de juiste kwaliteit water en de juiste 

hoeveelheid op het juiste moment. Het 

tegengaan van nadelige effecten van 

veranderingen in ruimtegebruik op de 

behoefte aan water. 

Door afvoer van het hemelwater naar de bestaande 

sloten kan het afstromende hemelwater worden toege-

voegd aan het grondwater. Infiltratie in de bodem is 

gezien de aanwezige grondslag en de zanderige bodem 

zeer goed mogelijk. 

Volksgezondheid 

(watergerelateerd) 

Minimaliseren risico watergerelateerde 

ziekten en plagen. Voorkomen van ver-

drinkingsgevaar/-risico’s via o.a. de 

daarvoor benodigde ruimte. 

Langs het plangebied liggen geen waterlopen. Door 

de ontwikkeling ontstaat er geen extra risico ten 

aanzien van de volksgezondheid. Bij het afkoppelen 

van verharde oppervlakken zal rekening gehouden 

worden met het zuiveren van het afstromende water 

zodat er geen risico ten aanzien van de volksge-

zondheid ontstaat. Risico op watergerelateerde ziek-

ten en plagen of verdrinkingsgevaar/-risico is der-

halve niet aan de orde. 

Riolering/RWZI  

(incl. water op 

straat/overlast) 

Afkoppelen van (schone) verharde op-

pervlakken i.v.m. reductie hydraulische 

belasting RWZI en transportsysteem met 

beperken overstorten. Rekening houden 

met (eventuele benodigde filter)ruimte 

daarvoor. 

De uitbreiding van de loods mag niet aangesloten 

worden op het gemeentelijke rioolstelsel maar moet 

zijn hemelwater lozen op de aanwezige sloten. In-

dien geloosd wordt met een hwa-riool op de sloten 

moet voldaan worden aan de voorwaarden van het 

waterschap Zeeuws-Vlaanderen. 

Bodemdaling Voorkómen van maatregelen die (extra) 

maaivelddalingen met name in zetting-

gevoelige gebieden kunnen veroorzaken. 

Het gebied is weinig zettinggevoelig, er is geen spra-

ke van een peilverlaging en/of bodemdaling. Derhal-

ve is deze problematiek niet aan de orde. 

Grondwater 

Overlast 

Tegengaan/Verhelpen van grondwater-

overlast 

Bij de ontwikkeling dient de in de Verordening Wa-

terhuishouding Zeeland opgenomen richtlijn voor de 

ontwateringdiepte van minimaal 0,70 meter beneden 

het maaiveld aangehouden te worden. Er is momen-

teel geen sprake van overlast, de grondwaterstand 

hoeft niet te worden aangepast.  

Oppervlakte 

waterkwaliteit 

Behoud/Realisatie van goede waterkwa-

liteit voor mens en natuur 

Hemelwater wordt afgekoppeld conform de afkoppe-

lingsbeslisboom, derhalve zullen er geen  nadelige 

gevolgen voor de waterkwaliteit ontstaan. Geen 

gebruik zal worden gemaakt van uitloogbare materia-

len. 

Grondwater 

Kwaliteit 

Behoud/Realisatie van goede waterkwa-

liteit voor mens en natuur 

Er wordt niet gebouwd in een infiltratiegebied, na-

tuurgebied of gebied voor drinkwatervoorziening. Er 

wordt tevens geen water de grond ingebracht. De 

beoogde uitbreiding heeft derhalve geen nadelige 

gevolgen voor de waterkwaliteit. 

Verdroging Bescherming karakteristieke grondwa-

terafhankelijke ecologische waarden; 

m.n. van belang in/rond natuurgebieden 

(voor hydrologische beïnvloedingszone 

zie provinciaal omgevingsplan) 

Het plangebied grenst niet aan een bufferzone voor 

grondwater. De beoogde uitbreiding leidt tevens niet 

tot het onttrekken van grondwater of het infiltreren 

van grondwater met als doel het later weer op te pom-

pen. Door het hemelwater zo veel als mogelijk te infil-

treren wordt verdroging voorkomen. 
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Natte Natuur Ontwikkeling/Bescherming van een rijke 

gevarieerde en natuurlijk karakteristieke 

aquatische natuur. 

Het plangebied grenst niet aan natte natuurgebie-

den. Er zijn daarom geen bijzondere maatregelen te 

treffen of beperkingen te verwachten. 

Onder-

houd(mogelijkheid) 

waterlopen 

Oppervlaktewater dient adequaat onder-

houden te worden. 

Langs het plangebied liggen geen waterlopen.  

Waterschapswegen Binnen het plangebied komen geen wa-

terschapswegen voor 

Nabij het plangebied liggen geen primaire watergan-

gen.  

4.8 Externe veiligheid 

Transportroutes 
De wettelijke regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen ligt vast in de Wet 
Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS), de regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke 
stoffen (VLG) en het reglement Vervoer over de Spoorweg van Gevaarlijke stoffen 
(VSG). De beoordeling van de risico’s veroorzaakt door het transport van gevaarlijke 
stoffen dient plaats te vinden aan de hand van de nota Risiconormering vervoer gevaar-
lijke stoffen 1996, de handreiking Externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen 1998 
van de VNG en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 2004.  
 
Op basis van de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen kunnen aan nieuwe 
ontwikkelingen gelegen binnen een zone van 200 meter van de as van de transportrou-
te ruimtelijke beperkingen worden gesteld. Op een grotere afstand zijn er geen beper-
kingen aan het ruimtegebruik gesteld. Het groepsrisico (GR) dient echter te allen tijde 
verantwoord te worden binnen het invloedsgebied. Het GR moet kleiner zijn dan 10-5. 
Dit is een kans op een ongeluk met 100 slachtoffers per jaar per kilometer, waarbij bij 
vertienvoudiging van het aantal slachtoffer de kans met een factor 100 afneemt. Tevens 
mogen er binnen het plaatsgebonden risico (PR) contour van 10-6 per jaar, inhoudende 
de kans op overlijden van één op een miljoen per jaar, geen nieuwe kwetsbare objecten 
zoals woningen worden gerealiseerd. Voor bestaande situaties geldt de 10-6 per jaar als 
streefwaarde. De grenswaarde voor bestaande situaties is 10-5 per jaar.  
 
Op grond van de provinciale risicokaart zijn wegen die zijn aangewezen als wegen voor 
vervoer van gevaarlijke stoffen in of in de directe omgeving van de ontwikkelingslocatie 
niet aanwezig. Tevens zijn er op grond van deze risicokaart geen waterwegen waarover 
vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt in of in de directe omgeving van de ontwik-
kelingslocatie aanwezig. 
 
Inrichtingen 
Op 27 oktober 2004 is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) in werking ge-
treden. Doel van dit besluit is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden 
blootgesteld vanwege de aanwezigheid van risicovolle inrichtingen tot een aanvaardbaar 
minimum te beperken. Het besluit legt eisen op aan bedrijven waarvan het PR hoger is 
of kan zijn dan 10-6 per jaar, waaronder inrichtingen die vallen onder het Besluit Risico’s 
Zware Ongevallen (BRZO) 1999 en inrichtingen die vallen onder de richtlijnen van de 
Publicatie Gevaarlijke Stoffen (PGS) van de onafhankelijke Adviesraad Gevaarlijke Stof-
fen. Het PR is de kans dat een persoon die permanent op een plaats aanwezig is, over-
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lijdt als gevolg van een ongeluk. Dit risico wordt uitgedrukt in de overlijdenskans per 
jaar. Er zijn verschillende normen voor risico’s als gevolg van risicovolle activiteiten bij 
bedrijven en het transport van gevaarlijke stoffen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
in kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en in bestaande en in nieuwe situaties.  
 
Ingeval er sprake is van kwetsbare objecten, zoals woningen, waarbij het PR groter is 
dan 10-5 dan dient binnen drie jaar de risicovolle inrichting gesaneerd te worden. Het GR 
geeft de kans aan dat in één keer een groep mensen die zich in de omgeving van een 
risicosituatie bevindt, dodelijk door een ongeval worden getroffen. Voor het GR gelden 
oriënterende waarden. Over elke overschrijding van de oriënterende waarde en over de 
toename van het GR moet verantwoording worden afgelegd. Het besluit verplicht ge-
meenten en provincies wettelijk bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken 
van bestemmingsplannen met externe veiligheid rekening te houden. Op basis van de 
provinciale risicokaart zijn geen kwetsbare objecten gelegen in de directe nabijheid van 
het plangebied. Hotel zaal van Leuven aan het Hof te Zandeplein 19 is op ruim voldoen-
de afstand van het plangebied gevestigd, derhalve vorm dit kwetsbaar object geen be-
lemmering. Het beoogde gebruik van het bedrijf betreft tevens geen risicovolle activi-
teit, waardoor de ontwikkeling geen gevolgen heeft voor de externe veiligheid. 
 
In het BRZO staan criteria die aangeven welke bedrijven zoveel gevaarlijke stoffen heb-
ben, dat er een risico van een zwaar ongeval bestaat. Voor deze bedrijven gelden 
strengere regels dan normaal. Er wordt binnen de groep BRZO bedrijven nog onder-
scheid gemaakt tussen een zware en een lichtere categorie. De lichtere categorie be-
drijven moeten een preventiebeleid hebben en een veiligheidsbeheersysteem. Bedrijven 
van de zware categorie moeten tevens een risicoanalyse uitvoeren en een veiligheids-
rapport opstellen. Op grond van de provinciale kaart zijn in of in de omgeving van de 
beoogde woningbouwlocatie geen BRZO bedrijven gelegen.  

4.9 Kabels en leidingen 

De belangrijkste buisleidingen in Zeeland zijn gebundeld in zogenaamde buisleidingen-
stroken. Voor buisleidingenstroken dient aan weerszijden een afstand te worden aange-
houden, die als een buffer dient bij calamiteiten. Hiervoor geldt een toetsings- en veilig-
heidsafstand van respectievelijk 175 en 55 meter aan weerszijden van een leidingen-
strook. Om een risicocontour exact te berekenen dient een risicoanalyse uitgevoerd te 
worden. De toetsingsafstand is erop gericht het toetsingsgebied vrij te houden van 
woonbebouwing en bijzondere objecten. Binnen de veiligheidsafstand mogen geen 
woonwijken, flatgebouwen en andere bijzondere gevoelige objecten voorkomen. Afwe-
gingen van planologische, technische en economische belangen kunnen ertoe leiden dat 
in dit gebied bebouwing kan worden gerealiseerd.  
 
Op grond van het gemeentelijke beleid zijn er geen planologisch relevante kabels en 
leidingen ter plaatse van het plangebied gelegen. Daarnaast zijn op grond van de be-
lemmeringenkaarten voor hoogtebeperkingen en geluidzones, leidingen en risicozones 
en beschermde waarden uit het provinciaal beleid geen belemmeringen aanwezig in het 
plangebied. Verder zal bij de bouwwerkzaamheden rekening worden gehouden met 
eventueel overige aanwezige kabels en leidingen. 
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4.10 Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. De Wet luchtkwali-
teit vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. Met de nieuwe Wet luchtkwaliteit en bijbe-
horende regels en hulpmiddelen, wil de overheid zowel de verbetering van de luchtkwa-
liteit bewerkstelligen als ook de gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke ordening door-
gang laten vinden. Tevens zijn in deze wet de Europese richtlijnen Luchtkwaliteit geïm-
plementeerd. Door de aanpak van de wet zal de luchtkwaliteit in heel Nederland verder 
verbeteren, en zullen er steeds minder mensen bloot staan aan schadelijke luchtveront-
reiniging.  
 
Voor luchtkwaliteit is stikstofdioxide het meest maatgevend, omdat deze stof door de 
invloed van het wegverkeer het snelst een overschrijding van de grenswaarde veroor-
zaakt. Daarnaast zijn ook de concentraties van fijn stof van belang. Het overgrote deel 
van het fijn stof in Nederland is van natuurlijke oorsprong of waait over uit het buiten-
land. Slechts een zeer klein deel wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. Daar-
door kan Nederland zelfs met alle denkbare maatregelen niet op tijd voldoen aan de 
Europese normen voor fijn stof. De grenswaarde voor fijn stof wordt als gevolg van de 
hoge achtergrondconcentraties in grote delen van Nederland overschreden. Het terug-
dringen van deze hoge concentraties is in de eerste plaats een taak van de rijksover-
heid. De lokale overheid moet echter wel die maatregelen treffen die binnen haar be-
voegdheden passen. Van belang is daarbij dat een planologische ontwikkeling, bezien in 
groter verband, de verdergaande reductie van luchtverontreinigende stoffen door het 
rijk niet in gevaar brengt. Ruimtelijke maatregelen hebben slechts een effect op de con-
centraties ter plaatse van de gevoelige bestemming.  
 
In de algemene maatregel van bestuur niet in betekenende mate (NIBM) en de ministe-
riële regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het 
begrip NIBM. In de regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen 
die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Op deze lijst staan 
onder andere bepaalde inrichtingen, kantoorprojecten en woningbouwprojecten en de 
grenswaarden waaronder deze projecten als NIBM worden aangemerkt. Deze gevallen 
kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd 
worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekenin-
gen, aannemelijk kan maken dat het geplande project niet in betekenende mate bij-
draagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven. De 
bijdrage van NIBM projecten aan de luchtverontreiniging wordt binnen het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit gecompenseerd met algemene maatregelen. 
 
Ontwikkelingen mogen doorgang vinden als de concentratie van schadelijke stoffen in 
de lucht niet verder verslechtert. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient 
rekening te worden gehouden met de in de Wet luchtkwaliteit opgenomen grenswaar-
den. Nieuwe ontwikkelingen die kunnen leiden tot een verslechtering van de luchtkwali-
teit te worden getoetst aan de grenswaarden. De beoogde uitbreiding betreft geen pro-
ject met meer dan 500 woningen, derhalve is het project opgenomen op de lijst van 
categorieën van gevallen welke niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwali-
teit. Voor projecten die NIBM bijdragen aan de luchtkwaliteit wordt een luchtonderzoek 
niet noodzakelijk geacht. Derhalve vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering 
voor de beoogde ontwikkeling. 
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4.11  Flora en Fauna 

Natura 2000 
In de Natura 2000 staat onder andere de Vogelrichtlijn aangegeven. De Vogelrichtlijn 
heeft het doel om alle in het wild levende vogels en hun habitats op het grondgebied 
van de Europese Unie te beschermen en te beheren. Hiervoor zijn onder meer speciale 
beschermingszones aangewezen. Ook is het verplicht om passende maatregelen te ne-
men om de kwaliteit van de leefgebieden niet te laten verslechteren. Verder mogen er 
geen storende factoren in gebieden optreden die negatieve gevolgen hebben op het 
voortbestaan van de vogelsoorten die door de Vogelrichtlijn beschermd worden. Het 
plangebied is niet gelegen in of nabij een Vogelrichtlijngebied, derhalve zijn er geen 
consequenties te verwachten. Het Natura 2000 gebied Westerschelde ligt te ver van het 
plangebied om negatief beïnvloed te kunnen worden door de werkzaamheden in het 
plangebied. Gebiedsbescherming is derhalve niet aan de orde. 
 
Naast de Vogelrichtlijn, staat in de Natura 2000 tevens de Habitatrichtlijn aangegeven. 
De Habitatrichtlijn behelst de instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en 
fauna. De richtlijn is mede bedoeld voor het realiseren van een Europees ecologisch 
netwerk dat gericht is op de instandhouding van een groot aantal bedreigde habitats en 
soorten op Europees niveau. Het is van belang bij de ruimtelijke planvorming vooraf te 
onderzoeken of en welke dier- en plantensoorten er voorkomen, wat hun beschermings-
status is en wat de effecten zijn van de ingreep op het voorbestaan van de gevonden 
soorten. Het plangebied is niet gelegen in of nabij een Habitatrichtlijngebied, derhalve 
zijn er geen consequenties te verwachten. Het Natura 2000 gebied Westerschelde ligt te 
ver van het plangebied om negatief beïnvloed te kunnen worden door de werkzaamhe-
den in het plangebied. Gebiedsbescherming is derhalve niet aan de orde. 

Flora- en faunawet 
Het is niet waarschijnlijk dat er zich binnen de plangebieden concentraties van be-
schermde plant- en diersoorten in het kader van de Flora- en faunawet bevinden. Er is 
onder andere gebruik gemaakt van het digitale Natuurloket om vast te stellen of en wel-
ke dier- en plantensoorten er in het plangebied voorkomen en wat hun beschermings-
status is. Dit loket verwijst naar bestaande gegevens over de aanwezigheid van soorten 
planten en dieren in Nederland. Het gaat hierbij om soorten die bescherming genieten 
vanuit wet- en regelgeving, om te beginnen Vogel- en Habitatrichtlijn en Natuurbe-
schermingswet. Ook wordt informatie gegeven over soorten van Rode lijsten. Het Na-
tuurloket is in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in-
gesteld door de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna om de uitvoering van internatio-
nale richtlijnen, Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet te ondersteunen. In de 
systematiek van het Natuurloket is Nederland ingedeeld in kilometerhokken. Per kilome-
terhok wordt aangegeven welke soorten planten en dieren in het desbetreffende hok 
zijn gesignaleerd.  
 
Het plangebied valt binnen het kilometerhok 059-376, waar op peildatum mei 2009 in 
totaal vier soorten zoogdieren en een amfibie die voorkomen op de Flora- en faunawet 
lijst 1 en een overige ongewervelde die voorkomt op de Rode lijst, zijn aangetroffen. In 
het plangebied zijn geen waarnemingen bekend van onder andere slakken, kevers, vis-
sen en kreeftachtigen die in het kader van de Flora- en faunawet zijn beschermd. Ge-
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zien de biotoop zijn deze hier ook niet te verwachten. Wel zijn er waarnemingen be-
kend, of is het vermoeden dat deze er voor komen, van plant- en diersoorten die door 
de Flora- en faunawet beschermd worden. Het gaat hierbij om algemene soorten waar-
voor een algemene vrijstelling geldt. Het is echter reëel te veronderstellen dat, gezien 
de huidige terreinomstandigheden van de beoogde locatie en de kleinschaligheid van de 
ontwikkeling, de uitbreiding van het bedrijfsgebouw geen invloed heeft op het voortbe-
staan van genoemde soorten. Om het voorkomen van beschermde soorten echter ge-
heel uit te sluiten wordt een flora- en faunaonderzoek noodzakelijk geacht. 
 
Flora- en faunaonderzoek 
Door adviesbureau Wieland is op 17 april 2009 een quickscan ten behoeve van de Flora- 
en faunawet en natuurwetgeving uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage aan onderha-
vig rapport toegevoegd. Het onderzoek geeft inzicht in de aanwezigheid van bescherm-
de dier- en plantensoorten of leefgebieden van beschermde diersoorten en in de effec-
ten van de ingrepen op deze soorten. Op basis van de quickscan is geconcludeerd dat in 
het studiegebied geen waarneming bekend zijn of te verwachten zijn van slakken, ke-
vers, kreeftachtigen, reptielen, dagvlinders, libellen, vissen, ongewervelden en twee-
kleppigen die in het kader van de Flora- en faunawet beschermd zijn. Binnen het stu-
diegebied komen wel watervogels voor, de beoogde activiteiten zijn echter niet versto-
rend voor watervogels. Daarnaast komen binnen het studiegebied zoogdieren voor die 
door de Flora- en fauwet beschermd worden. Het gaat hierbij om algemeen beschermde 
soorten uit tabel 1 en streng beschermde soorten uit tabel 3. Geconcludeerd is echter 
dat de beoogde activiteiten niet nadelig zijn voor deze soorten. Tevens komen binnen 
het studiegebied broedvogels, amfibieën en beschermde vaatplanten voor. Binnen het 
plangebied zijn deze echter niet aangetroffen, de beoogde activiteiten worden niet na-
delig geacht voor de beschermde soorten die zijn aangetroffen in het studiegebied. Op 
basis van de uitgevoerde quickscan kan derhalve geconcludeerd worden dat het aspect 
flora en fauna geen belemmering vormt voor de boogde uitbreiding. 
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6 JURIDISCHE ASPECTEN 

6.1 Planvorm 

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen die in de regels en op 
de kaart van het bestemmingsplan ‘Bedrijvengebied Hoek en Bosch’ zijn aangebracht. 
 
Volgens het Bro is het verplicht om nieuwe bestemmingsplannen digitaal vast te stellen. 
De Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP) 2008 maakt het mogelijk om 
bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op een 
zelfde manier worden verbeeld. De digitale vorm kan en mag echter nog tot 1 januari 
2010 ontbreken. Het is wettelijk dan ook nog niet verplicht om onderhavig bestem-
mingsplan conform de SVBP 2008 op te stellen. Met betrekking tot het bestemmings-
plan ‘1e herziening Bedrijvengebied Hoek en Bosch’ is derhalve de opzet van het huidige 
bestemmingsplan aangehouden. 

6.2 Regels 

Artikel 3 ‘Bedrijfsdoeleinden (B)’ zoals opgenomen in het vigerend bestemmingsplan 
‘Bedrijvengebied Hoek en Bosch’ is overeenkomstig van toepassing op het gewijzigde 
bouwvlak ter plaatse van het perceel aan de President Roosenveltstraat 7 te Klooster-
zande.  

6.3 Kaart 

Het op de plankaart van het bestemmingsplan ‘Bedrijvengebied Hoek en Bosch’ ter 
plaatse van de locatie President Roosenveltstraat 7 te Kloosterzande opgenomen bouw-
vlak met de bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden (B)’ en de aanduiding ‘bedrijven die voor-
komen in de categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten’, wordt aan de achterzijde 
vergroot om zo de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. Een deel van de bestem-
ming ‘Tuinen’ wordt hierdoor gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden (B)’ met 
de aanduiding ‘bedrijven die voorkomen in de categorie 2 van de Staat van Bedrijfsacti-
viteiten’. Het relevante gewijzigde deel van de kaart vormt een onderdeel van onderha-
vig bestemmingsplan. 
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7 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID  

In de Wro is in afdeling 6.4 de regelgeving rondom grondexploitatie (Grexwet) opgeno-
men. Centrale doelstelling van de Grexwet is om in de situatie van particuliere grondex-
ploitatie te komen tot een verbetering van het gemeentelijk kostenverhaal en de ver-
sterking van de gemeentelijke regie bij locatieontwikkeling. In artikel 6.12 van de Wro 
is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een 
bouwplan is voorgenomen. In artikel 6.2.1 Bro is vastgelegd wat onder een bouwplan 
wordt verstaan. Het opstellen en het vaststellen van een exploitatieplan door de raad is 
voor het beoogde plan echter niet noodzakelijk omdat:  
a.  het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit 

begrepen gronden anderszins verzekerd is. Als er namelijk kosten gemaakt moe-
ten worden door de gemeente zijn deze gedekt via de legesverordening;  

b.  het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, lid 1, sub c, 4 
onderscheidenlijk 5 Bro niet noodzakelijk is;  

c.  het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 
6.13, lid 2, onderscheidenlijk b, c of d Bro, niet noodzakelijk is. 

 
Conform artikel 3.1.6 Bro heeft daarnaast onderzoek plaatsgevonden naar de economi-
sche uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkeling. Hierbij is vastgesteld dat het plan 
financieel haalbaar is.  
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8 MAATSCHAPPELIJKE TOETSING EN OVERLEG  

De gemeente betrekt de bevolking bij de voorbereiding van plannen op ruimtelijk ge-
bied. Op 18 maart 2009 heeft een vooraankondiging van het plan plaatsgevonden op 
basis van artikel 1.3.1 Bro. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft gedurende 6 
weken ter visie gelegen van 25 juni tot en met 5 augustus 2009. Het plan was zowel 
analoog op het stadhuis als digitaal te raadplegen. Tijdens deze periode kon een ieder 
informatie worden ingewonnen en/of bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren 
worden gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan is eveneens conform artikel 3.1.1 Bro 
voorgelegd aan de besturen van het waterschap, provincie en rijk die betrokken zijn bij 
de ruimtelijke ordening dan wel belast zijn met de behartiging van bepaalde belangen in 
het plan. Er zijn gedurende de termijn geen zienswijzen ingediend.  
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BIJLAGE 2 
Archeologisch onderzoek 
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