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1. Inleiding 3

1.1. Aanleiding / context bestemmingsplan
Golfclub Oostburg "De Brugse Vaart"11 heeft voornemens om op het huidige complex een aan 
de golfbaan gelieerd kwalitatief hoogwaardig en bijzonder woning(bouw)project ("Wonen op de 
Golf') te realiseren en om het complex uit te breiden met een aanvullend golfparcours in de 
vorm van een (wat betreft moeilijkheidsgraad en daarmee mede samenhangende ruimtelijke in
richting eenvoudig opgezette) 9-holes starterscourse. Daarnaast is realisering van enige ver- 
blijfsrecreatie en het golfdomein ondersteunende (gebouwde en overige) voorzieningen/ ac
commodaties ten behoeve van beheer en onderhoud gewenst. De door de golfclub beoogde 
ontwikkelingen vloeien voort uit een door de club zelf uitgevoerde marktanalyse van de golf- 
markt en de positionering van de Brugse Vaart op de golfmarkt1 2) 3.
De golfclub beoogt product- en seizoensverbreding ten behoeve van kwaliteitsuitbouw en waar
borging van de toekomstwaarde van het golfdomein. De voorgenomen ontwikkelingen maken 
dit mogelijk, versterken de aantrekkingskracht ervan tot ver buiten de provincie en biedt tegelij
kertijd ook mogelijkheden voor woningzoekenden uit de regio. Zo is de interesse voor landelijk 
wonen groot en komt het project "wonen op de golf' ook tegemoet aan specifieke en actuele 
wensen van de woonconsument uit het (groeiende) marktsegment "recreatief-wonen" en met 
name de bevolkingsgroep die op een unieke locatie een hoogwaardige woonkwaliteit wil combi
neren met het uitoefenen van de golfsport. Hiermee alsook met additionele hoogwaardige ver- 
blijfsrecreatieve voorzieningen/mogelijkheden op het golfdomein kunnen golfers gedurende een 
langere periode worden gebonden. In samenhang daarmee kan met de aanleg van een 9-holes 
starterscourse de (dag)recreatieve attractie en toegankelijkheid van de golfclub verder worden 
verhoogd doordat dit inspeelt op de actuele (en eveneens groeiende) vraag van Greenfee-spe- 
lers3’ en beginnende golfers, welke vanwege de huidige baancapaciteit en vooral moeilijkheids
graad van de bestaande Championship Course (18-holes golfbaan) thans veelal niet kunnen 
worden toegelaten op het golfdomein. Realisering van genoemd woonproject en bedoelde ver- 
blijfsrecreatie zijn tevens van belang voor het waarborgen van een bedrijfseconomische blijvend 
haalbare en handhaafbare exploitatie van het golfdomein. Deze ontwikkelingen zorgen in on
derling samenhang ervoor dat de golfsfeer bij Oostburg wordt versterkt (het gehele jaar) en ook 
voor de langere termijn behouden blijft.

Het gemeentebestuur wenst medewerking te verlenen aan dit initiatief/deze ontwikkelingen.
De golfclub c.q. het golfdomein is in de voorbije periode een belangrijk toeristisch-recreatief 
product gebleken dat heeft bijgedragen aan de gewenste opwaardering en verbreding van het 
(toeristisch-recreatieve) product West Zeeuws-Vlaanderen en is daarmee ook van belang voor 
de identiteit en aantrekkingskracht c.q. ruimtelijke kwaliteit en economische vitaliteit/ontplooi
ingsmogelijkheden van de regio en de gemeente Sluis. Het behouden en benutten van de po
tenties/kansen voor verdere product- en seizoensverbreding van het golfcomplex acht de ge
meente dan ook opportuun.
De door de golfclub beoogde ontwikkelingen kunnen concreet invulling geven aan de gewenste 
versteviging van de sociaal-economische positie, belevingswaarde en toekomstwaarde van de 
gemeente, doordat deze:

de recreatieve en toeristische diversiteit en betekenis van Oostburg en de regio verster
ken;
de gemeentelijke en Zeeuws-Vlaamse woningmarkt vernieuwen en verruimen, door nieuw
bouw die een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van wat er al is (bevordering woon- 
kwalitatieve diversiteit/differentiatie);
de wooneconomie in en woonmigratie naar c.q. het vestigingsklimaat van de regio West 
Zeeuws-Vlaanderen bevorderen door het bieden van een kwalitatief bijzondere en hoog
waardige woonproduct waarbij wonen en recreëren in combinatie kan plaatsvinden op een 
unieke locatie (op een golfcomplex, in een landelijke en aantrekkelijke omgeving, nabij 
strand en zee, en dergelijke);

1) Brugse Vaart NV en dochtermaatschappij Golf and Landscape development NV.
2)

Golfdomein "De Brugse Vaart", Marktanalyse, 2006
3)

Dagspelers afkomstig van buiten de regio / andere clubs.
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Inleiding 4

de toegankelijkheid van het golfdomein ook voor de bevolking uit de regio zelf vergroten 
(relatieversterking): met name door de aanleg van een 9-holes starterscourse (dagrecrea- 
tieve functie) en de realisering van woningen en hotelaccommodatie (het golfdomein staat 
thans nog te veel op zichzelf);
recht doen aan/inspelen op de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden 
van/kwaliteiten in de omgeving.

Voorts is de planontwikkeling gekoppeld aan en vormt deze een belangrijke financiële onder
legger voor het gewenste uit de markt nemen van enkele (leegstaande) varkensstallen in de 
omgeving.

1.2. Milieueffectrapportage

Besluit milieueffectrapportage
De voorgenomen ontwikkelingen zijn getoetst aan het Besluit milieueffectrapportage 1994, zo
als gewijzigd bij Besluit van 7 mei 1999.

Voor de beoogde uitbreiding van de golfbaan geldt een zogeheten m.e.r.-beoordelingsplicht. Op 
grond van onderdeel D, activiteit 10.2, van genoemd besluit is een dergelijke plicht aan de orde 
voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een golfbaan in gevallen waarin de activiteit betrek
king heeft op gronden met een andere bestemming dan een agrarische bestemming en op een 
golfbaan die:

een oppervlakte beslaat van 25 hectare of meer,
een oppervlakte beslaat van 10 hectare of meer in een gevoelig gebied, of 
9 holes of meer heeft.

In voorliggende planontwikkeling is hiervan sprake: de uitbreiding overschrijdt de gestelde op- 
pervlaktenorm en wordt gesitueerd in een gebied welke in het bestemmingsplan Landelijk Ge
bied is bestemd tot "Agrarische doeleinden" met de subbestemming "Al" (hetgeen staat voor het 
behoud en/of herstel van de aanwezige landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden). Bij 
deze m.e.r.-beoordeling dienen alle ontwikkelingen omtrent de golfbaan te worden meegeno
men, waaronder genoemde realisering van (recreatie)woningen.
Voor de overige planonderdelen in het plangebied is geen m.e.r.(-beoordelings)plicht aan de 
orde.

Voorafgaande aan de besluitvorming over het eerste ruimtelijke plan dat de voorgenomen acti
viteit mogelijk maakt (in dit geval is dat het bestemmingsplan) neemt het bevoegd gezag (de 
gemeenteraad van Sluis) op basis van een beoordeling een besluit of de procedure van milieu
effectrapportage (m.e.r.) al dan niet moet worden gevolgd. Hierbij wordt nagegaan of er sprake 
is van "bijzondere omstandigheden" of milieuknelpunten die een diepgaand onderzoek naar al
ternatieven en milieueffecten in het kader van een m.e.r. wenselijk maken.
In dit verband heeft de gemeenteraad van Sluis het benodigde besluit over de m.e.r.-beoorde- 
ling genomen voorafgaand aan de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan voor 
de inspraak. Op basis van het rapport "m.e.r.-beoordeling golfdomein de Brugsevaart heeft de 
gemeenteraad op 24 maart 2005 besloten dat een m.e.r.-procedure niet noodzakelijk of ge
wenst is.

Afstemming m.e.r.-beoordeling - bestemmingsplan
De m.e.r.-beoordeling en de ruimtelijke planvorming hebben parallel aan elkaar plaatsgevon
den. Hierdoor is sprake van een optimale onderlinge afstemming:

de resultaten/randvoorwaarden uit de m.e.r.-beoordeling zijn verwerkt/vertaald in dit be
stemmingsplan en omgekeerd;
omgevings- en milieukwaliteiten zijn in belangrijke mate richting gevend geweest voor de 
ruimtelijke planopzet van het toekomstige golfdomein.

1.3. Doel en plangebied bestemmingsplan

Doel
Doel van het voorliggend bestemmingsplan is het bieden van een adequaat planologisch-juri- 
disch kader voor het gehele golfdomein (bestaande terrein en de hiervoor genoemde gewenste

Adviesbureau RBOI
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Inleiding 5

ontwikkelingen). Gelet op de specifieke functie en toekomstige omvang van het golfdomein is 
een daarop afgestemd nieuw en afzonderlijk bestemmingsplan gewenst. Voor de beoogde ont
wikkelingen is een bestemmingsplanherziening zelfs noodzakelijk: het vervangt ter plaatse het 
vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied waarbinnen de voorgenomen ontwikkelingen niet 
of onvoldoende mogelijk zijn. Daarnaast is de bestemmingsregeling voor het bestaande terrein 
enigszins gedateerd. Met een nieuw bestemmingsplan wordt een samenhangend en actueel 
planologisch beleids- en toetsingskader voor het gehele golfdomein gewaarborgd.
De voor de planontwikkeling relevante resultaten van de uitgevoerde m.e.r.-beoordeling zijn in 
dit bestemmingsplan verwerkt.

Plangebied
Het plangebied omvat de bestaande golfbaanlocatie alsook de beoogde uitbreiding. Op kaart 1 
is de globale ligging hiervan weergegeven.

Het bestaande golfdomein is gesitueerd aan de westzijde van de kern Oostburg en de rijksweg 
N58/Commerswerveweg en aan weerszijden van de Brugsevaart-Zuidelijke Brugsevaartdijk). 
Het noordelijke, in de Brugsche Vaartpolder gelegen, terreindeel heeft een omvang van ruim 
53 hectare: het omvat een 18 holes golfparcours (Championship Course) met centraal gelegen 
bijbehorende (gebouwde en overige) voorzieningen, zoals een club- en caddyhuis en parkeer
voorzieningen. Op het zuidelijke terreindeel in de Vijfhonderd-in-beoosten-Eede-polder bevindt 
zich de driving range: dit betreft een oefenterrein met een omvang van circa 3 hectare. In het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied zijn alle tot dit terrein/domein behorende gronden voorzien 
van een op de golffunctie afgestemde bestemming: recreatie met subbestemming golfbaan.
Het project "Wonen op de Golf' is voorzien in de oostelijke randzone van de Championship 
Course. Dit project wordt gerealiseerd op tot het bestaande golfdomein behorende gronden en 
heeft een bruto omvang van bijna 4,5 hectare.

De beoogde uitbreiding is gepland in aansluiting op de bestaande driving range in de Vijfhon- 
derd-in-beoosten-Eede-polder. De golfclub heeft daartoe enkele omliggende agrarische perce
len (met een omvang van circa 15 hectare) verworven, waaronder het aangrenzende perceel 
Zuidelijke Brugsevaartdijk 3 met agrarische bedrijfsgebouwen. Ter plaatse zijn de agrarische 
bedrijfsactiviteiten inmiddels beëindigd, maar de woonfunctie ter plaatse is gecontinueerd en 
blijft (ten behoeve van het golfdomein) gehandhaafd.

Kaart 1 Ligging plangebied

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg
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Inleiding 6

1.4. Opzet plantoelichting

De bestemmingsplantoelichting (beschrijving en onderbouwing van het plan) is als volgt opge
zet. In hoofdstuk 2 is de beoogde planontwikkeling beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de voor 
de planontwikkeling van belang zijnde functionele en overige aspecten. Deze beide vormen in 
samenhang de onderlegger voor de bestemmingsregeling in de voorschriften en op de plan- 
kaart, welke in hoofdstuk 4 wordt toegelicht. Hoofdstuk 5 gaat in op de uitvoerbaarheid van het 
plan.

Het aan de planontwikkeling ten grondslag liggende beleidskader en programma is opgenomen 
in bijlage 1. Daarnaast zijn in de bijlagen enkele voor de planvorming relevante gegevens opge
nomen waaronder onderzoeksresultaten.

Adviesbureau RBOI
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2. Planbeschrijving 7

In dit hoofdstuk wordt de beoogde ruimtelijke planopzet beschreven. Eerst wordt globaal inge
gaan op enkele algemene planaspecten aangaande het huidige golfdomein en het aangren
zend voor herinrichting/-gebruik beschikbaar voormalige agrarische bedrijfsperceel. Vervolgens 
worden de beoogde ontwikkelingen op het bestaande golfdomein en op de uitbreiding daarvan 
aangegeven. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de voorgestane beeldkwaliteit.

2.1. Algemene ruimtelijke planaspecten

Huidig golfdomein
Het bestaande golfdomein aan de noordzijde van de Brugse Vaart (in de Brugsche Vaartpolder) 
kent ruimtelijk kwalitatief een specifiek eigen basiskwaliteit. Waarborging hiervan is zowel land
schappelijk van belang alsook vanwege de identiteit / het imago van de golfbaan zelf (belangrijk 
"handelskenmerk").
Dit deel van het huidige golfbaancomplex is ontworpen en aangelegd als een (enigszins beslo
ten) park. Het parkbeeld wordt in belangrijk mate bepaald door een evenwichtige afstemming

tussen de ruimtelijke structuur en inrichting van het 
golfparcours, de waterpartijen en beplanting op en rond 
het terrein. Ook zorgvuldig geïntegreerde tuinen, ac
commodaties, aangrenzende dijk(en) en de geacci- 
denteerdheid van het terrein alsook de aanwezige vo- 
gelcollectie dragen bij aan het parkbeeld. Dit parkbeeld 
draagt in nauwe samenhang met de rondom het golf
domein gelegen beplantings- en dijkelementen bij aan 
de inkadering in het landschap en het besloten karak
ter van de Brugsche Vaartpolder.
Deze ruimtelijke inkadering en het parkbeeld zijn en 
blijven een belangrijk uitgangspunt voor beheer en 
ontwikkeling van dit deel van het golfdomein. Centraal 
op het (bestaande) golfdomein bevinden zich de hoof
dentree tot het golfcomplex (welke wordt gemarkeerd 
door poortbebouwing), voorzieningen zoals het caddy- 
en clubhuis (met receptie/secretariaat, salons, restau
rant, diverse zalen en vergaderruimte, snookerruimte, 
private kleedkamers, fitness, golfshop, enzovoorts) 
alsmede een dienstgebouw.

De driving range (oppervlakte 3 ha) is gelegen aan de 
zuidzijde van de Brugse Vaart tegenover de hoofden
tree van het golfdomein in de overwegend open Vijf- 
honderd-in-beoosten-Eede-polder. Op dit terreindeel 
bevindt zich thans een afslaghonk en is geen beplan
ting aanwezig.

Het golfdomein is en blijft bereikbaar vanaf de parallel
weg van de N58 (Commerswerveweg) via de Brugse 
Vaart (60 km/uur wegen). Het golfdomein is overwe
gend autovrij. Thans wordt geparkeerd in de directe 
nabijheid van de hoofdentree: op een specifiek daar
voor ingericht verhard parkeerterrein alsook informeel 
langs de Brugse Vaart op bij het golfdomein behorende 
grasstroken aan weerszijden van de hoofdentree.

Afbeelding 1 Impressie golfdomein
Voormalige agrarische bedrijfsperceel aan de Zuidelijke Brugsevaartdijk

Ten zuiden van de Brugsche Vaartpolder is de Vijfhonderd-in-beoosten-Eede-polder gelegen: 
dit is een grootschalige open polder. Aan de Zuidelijke Brugsevaartdijk 3 bevindt zich een per
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Planbeschrijving 8

ceel met voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, waaronder een bedrijfswoning. Deze agrari
sche bedrijfsgebouwen hebben een slechte bouwtechnische staat, geen bijzonder architecto
nisch of esthetische waarde en hebben nauwelijks of geen gebruikswaarde/-mogelijkheden 
meer. Betreffende gronden (inclusief bebouwing) zijn voor herinrichting/-structurering beschik
baar en zijn samen met enige percelen landbouwgrond verworven door Golf and Landscape 
Development N.V. ten behoeve van de gewenste uitbreiding van het golfdomein. Ter plaatse is 
hoogopgaande randbeplanting aanwezig.

2.2. Beoogde ontwikkelingen

2.2.1. Ontwikkelingen op het bestaande golfdomein
Op het bestaande golfdomein zijn de volgende ontwikkelingen aan de orde: 

realisering van het project "Wonen op de golf'; 
een golfhotel en; 
een pelikaanverblijf.

Realisering project "wonen op de golf' aan oostzijde Championship Course
Het project "Wonen op de golf" heeft betrekking op de realisering van een ruimtelijk kwalitatief 
bijzonder woongebied op het oostelijk deel van het bestaande golfterrein: een volledig in het 
golfdomein geïntegreerd kwalitatief hoogwaardig woonpark met een geheel eigen en samen
hangende identiteit. Realisering van dit project is op korte termijn voorzien. Voor dit project is 
een ruimtelijk/stedenbouwkundig concept ontwikkeld met een duidelijk op de Championship 
Course aansluitende parkachtige structuur en inrichting, een overwegend open bebouwingspa- 
troon en woningtypen met een specifiek en samenhangend architectuurbeeld.

Het voor dit project vervaardigde stedenbouwkundig schetsontwerp is weergegeven op kaart 2.

Ruimtelijke hoofdstructuur (inclusief ontsluiting, parkeren en groen)
Ook het woonpark is bereikbaar vanaf de parallelweg van de N58/Commerswerveweg via de 
Brugse Vaart. Een poortconstructie aan de noordzijde van de Brugse Vaart markeert de 
toegang tot het woongebied.

Voor het woonpark wordt gestreefd naar ontwikkeling en waarborging van een attractieve en 
aangename woon- en recreatieve leefomgeving. Het gebied is daarmee primair een verblijfsgebied 
(waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/ uur zal gelden). Een op deze kwaliteit en functie 
afgestemde inrichting van het woongebied en met name van de openbare ruimte is hiervoor 
noodzakelijk. De verblijfskwaliteit van de openbare ruimte is wat betreft gebruik (meer dan alleen 
verkeersfunctie, multifunctionaliteit) en beleving (visueel-ruimtelijk, veiligheid, etc.) dan ook een 
belangrijke randvoorwaarde voor ontwikkeling en inrichting van het woongebied. In dit verband 
alsook uit oogpunt van verkeersveiligheid wordt ter plaatse van de toegang tot dit woongebied 
naast een poortconstructie tevens voorzien in aanvullende verkeersremmende maatregelen. 
Dergelijke maatregelen worden in overleg met de wegbeheerder/ het waterschap bezien 
(bijvoorbeeld kan worden gedacht aan realisering van een kruispuntplateau).

In de stedenbouwkundige structuur van dit woonpark is ter benadrukking van de relatie met het 
golfcomplex en ten behoeve van de gewenste specifiek eigen identiteit en de verblijfskwaliteit 
het thema golfbaan de leidraad: de openbare ruimtelijke hoofdstructuur van het woonpark is 
vormgegeven als een hole. De "Tee" vormt het entreegebied: een strak/rechthoekig aangelegd 
groen pleintje dat enigszins verhoogd ligt ten opzichte van de rondom gesitueerde weg. Deze 
tee gaat aan de noordwestzijde over in de "Fairway". De "Fairway" kenmerkt zich door een 
breed ogend en eenvoudig opgezet profiel: een lineair licht slingerende weg met aan weerszij
den brede groenstroken. De "Fairway" mondt uit in een groen pleintje met een enigszins ronde 
(vrijere) vorm: de "Green". Ook deze green wordt enigszins verhoogd gesitueerd ten opzichte 
van een rondom gesitueerde weg.

Vanaf de "Fairway" zijn op drie plaatsen doorkijken naar de Championship Course in de vorm 
van twee woonstraten en een uitloper van de vijverpartij van de golfbaan. Via deze doorkijken 
verbinden voetgangersverbindingen de "Fairway" met de voetpaden op het golfdomein: de golf
banen en de centrale voorzieningen (waaronder het clubhuis en caddyhuis) zijn hierdoor recht-
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streeks bereikbaar. Deze doorkijken versterken door de zichtrelatie en de voetgangersverbin- 
dingen de aanhechting en vervlechting van het woonpark met de golfvoorzieningen.

Kaart 2 Stedenbouwkundig schetsontwerp project "Wonen op de golf'
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Vanaf de "Green" voorziet de stedenbouwkundige planopzet in een langzaam verkeersverbin
ding tussen het woonpark en de noordelijke Brugse vaart. Deze verbinding wordt zodanig uitge
voerd dat deze tevens kan dienen als calamiteitenontsluiting.

Ter versterking van de beoogde beeld- en verblijfskwaliteit van het woonpark en multifunctiona
liteit van de openbare ruimte wordt het oppervlakteaandeel van verharding in het woongebied 
geminimaliseerd. De wegen zijn bedoeld voor alle verkeersdeelnemers/kennen een gemengd 
gebruik: afzonderlijke / langsliggende trottoirs ontbreken. Ook de beperkte omvang en woning- 
capaciteit (en daarmee samenhangende geringe verkeersintensiteiten) van het projectgebied 
rechtvaardigen dit en het stemt overeen met de uitgangspunten voor een duurzaam veilige ver- 
keerstructuur. Voorts wordt in beginsel ervan uitgegaan dat op de woonpercelen de eigen par- 
keerbehoefte wordt opgevangen. In de verkavelings- en bebouwingsopzet (zie hierna) is hier
mee rekening gehouden: de beschikbare ruimte rondom/ bij de woningen is hiervoor ruim
schoots toereikend. Langs de openbare weg wordt voorzien in additionele parkeervoorzienin
gen (voor onder andere bezoekers) in de vorm van informele parkeermogelijkheid in/op gras
bermen (bijvoorbeeld op gras-PE-tegels). Voor de belangrijkste route, entree-(één zijde van de) 
Tee-Fairway betekent dit dat de verharde wegbreedte beperkt kan blijven tot 5 meter. Voor de 
overige wegdelen in dit woongebied zijn verharde wegbreedten tot zelfs 3,5 a 4 meter mogelijk.

Op en rond het woonpark wordt voorzien in inheemse/streekeigen en bij het omliggende land- 
schap en de aangrenzende golfbaan passende beplanting(structuur). Boom- en struikbeplanting 
op de woonpercelen en de openbare groenvoorzieningen langs de wegen zorgen er voor dat 
het parkkarakter van de bestaande golfbaan wordt doorgezet in het woongebied en ze begelei
den en bepalen mede het ruimtelijk beeld van de hoofdstructuur "Tee-Fairway-Green". Voor zo
ver erfafscheidingen aan de orde zijn wordt naar een groene invulling hiervan gestreefd (zoals 
hagen, struiken en dergelijke): schuttingen passen niet in het voorgestane parkbeeld van het 
woongebied en het golfdomein en zijn dan ook nadrukkelijk niet gewenst. Een zone met groen
en watervoorzieningen markeert de overgang tussen het golfparcours en het woongebied en 
vormt daarmee mede de scheiding tussen privé en (semi)openbaar: deze groenzone vormt een 
integraal onderdeel van de groenstructuur op de Championship Course. In de randzone langs 
de Commerswerveweg wordt een wal gerealiseerd, welke wordt geïntegreerd in de groenstruc
tuur en de woonpercelen: aan de zijde van het woongebied is sprake van een meanderend en 
flauw talud. Dit beeld sluit aan op het ruimtelijk geaccidenteerde terreinbeeld van het bestaande 
golfbaancomplex en verbijzondert betreffende woonpercelen en woningen. Deze wal, welke 
wordt beplant, sluit daarnaast aan op ter plaatse en in de omgeving reeds aanwezige dijklicha- 
men, waaronder de Noordelijke Brugse Vaart Dijk, en continueert de structuur en het beeld 
daarvan. Langs de Brugse Vaart gaat deze bij de entree van het woonpark over in een af
schermende groensingel welke aansluit op de bestaande singel langs de Championship Cour
se.
Ter waarborging van het beoogde parkbeeld vinden de aanleg en het beheer van dit projectge
bied (de beeldbepalende groenelementen/-voorzieningen) plaats door en/of onder verantwoor
delijkheid van de golfclub/de initiatiefnemers. Daarnaast wordt privaatrechtelijk met toekomstige 
bewoners/eigenaars afspraken gemaakt: onder andere aangaande het behoud van betreffende 
groenelementen op de woonpercelen en het voorkomen van schuttingen en andere (vergun- 
ningvrije) bouwwerken.

Bebouwings- en verkavelingsopzet
Voorts wordt ten behoeve van het gewenste kwalitatief hoogwaardige ruimtelijk beeld, wat be
treft bebouwingspatroon en opzet van de woonpercelen, een open bebouwingstructuur met vrij
staande en maximaal twee-aaneen-geschakelde woningen gedacht en wordt op de kavels 
ge(con)centreerde en overwegend lage bebouwing van belang geacht. Hiermee is in het ste
denbouwkundig schetsontwerp rekening gehouden. Aanvullend hierop wordt het volgende op
gemerkt en/of is hieraan als volgt invulling gegeven.
In het beoogde beeld past afwisseling tussen vrijstaande en twee-aaneen-gebouwde woningen. 
De in het stedenbouwkundige schetsontwerp opgenomen verkaveling is dan ook indicatief: uit
wisseling van deze woningtypen/woonpercelen en wijziging van perceelsgrootten zijn mogelijk. 
Wel wordt de in het schetsontwerp opgenomen woningcapaciteit (35 woningen) ruimtelijk kwa
litatief als bovengrens aangemerkt: een verdere verdichting is niet gewenst omdat dit leidt tot te 
veel verstening en daarmee tot het teniet doen van het voorgestane groene parkbeeld.
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Voor het beoogde parkbeeld wordt nadrukkelijk gestreefd naar een ruimtelijk visuele samen
hang en afstemming tussen het groenbeeld van de woonpercelen/tuinen, de openbare delen 
van het woongebied en het aangrenzende golfterrein. Een op elke woonkavel 
ge(con)centreerde bebouwingsopzet kan hieraan invulling geven. In dit verband wordt voor elk 
woonperceel een bebouwingsvrije zone van 5 meter uit de perceelsgrenzen aangehouden. 
Hierdoor ontstaan tussen de woonkavels bebouwingsafstanden van ten minste 10 meter, waar
door ook de tuinen het parkbeeld kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt in dit verband deze 
ge(con)centreerde bebouwingsopzet op de kavels ook van belang geacht en gevolgd voor bij
gebouwen: voor dergelijke gebouwen wordt uitgegaan van integratie in of directe aanbouw aan 
het hoofdgebouw, vrijstaande bijgebouwen passen niet in het beoogde kwaliteitsbeeld van het 
woonparkproject "Wonen op de Golf'. Dit totaal beeld wordt zowel voor vrijstaande woningen 
als ook voor twee-aaneen-gebouwde woningen voorgestaan, met dien verstande dat bij twee- 
aaneen-gebouwde woningen op de perceelsgrens die samenvalt met de gemeenschappelijke 
scheidingsmuur uiteraard wel bebouwing mogelijk is/moet zijn.
Ook is met in achtneming van voornoemde bebouwingsvrije afstand tot de perceelsgrens een 
los bebouwingspatroon op de kavels stedenbouwkundig goed denkbaar en gewenst: een wis
selende (meer of minder) terugliggende situering van de bebouwing ten opzichte van de voorste 
perceels- en bebouwingsgrens is ruimtelijke kwalitatief alleszins passend in én versterkt het 
parkbeeld.

Daarnaast wordt stedenbouwkundig en landschappelijk overwegend uitgegaan van relatief lage 
(maximaal 9 meter hoge) bebouwing met kap: per woning wordt daarbij tevens uitgegaan van 
een basis goothoogte van maximaal 4 meter maar stedenbouwkundig is ter bevordering van de 
gewenste variatie in bebouwing alleszins deels een maximum goothoogte van 6 meter goed 
denkbaar en gewenst. Aanvullend hierop is ter verbijzondering van het ruimtelijk karakter van 
het woongebied op enkele markante plekken in de ruimtelijke structuur stedenbouwkundig ac- 
centvorming met enigszins hoger en massaler ogende bebouwing in maximaal twee bouwlagen 
met kap (met goot- en nokhoogten van maximaal 6 meter respectievelijk 11 meter) gewenst: 
uitgegaan wordt van ten hoogste 5 van dergelijke woningen.

Wonen en verblijfsrecreatie
Het project "Wonen op de golf' is gericht op de groeiende bevolkingsgroep die op een unieke 
locatie een hoogwaardige woonkwaliteit willen combineren met het uitoefenen van de golfsport. 
Primair wordt voor dit project uitgegaan van permanente bewoning. Dit project heeft potenties 
golfers gedurende een lange periode aan het complex en de regio te binden c.q. bewoners van 
(ver) buiten de provincie aan te trekken (bevordering woonmigratie). Tegelijkertijd biedt het ook 
mogelijkheden voor woningzoekenden uit de regio zelf.
Om golfers gedurende een lange(re) periode aan het complex en de regio te binden (seizoens- 
verlenging) is aanvullend hierop op het golfdomein ook hoogwaardige verblijfsrecreatie van be
lang. Het is uitdrukkelijke de bedoeling dat voornoemd bijzonder woongebied (project "wonen 
op de golf") naast permanent verblijfsmogelijkheden ook de mogelijkheid biedt voor (gedeelte
lijk) recreatief gebruik/verblijf. Met name het kleinere woningtype kan hierin een rol vervullen / is 
daarvoor geschikt.

Golfhotel
Om golfers gedurende een lange(re) periode aan het golfdomein en de regio te binden (sei- 
zoensverlenging) is aanvullend op de huidige golfvoorzieningen ook hoogwaardige verblijfsre
creatie van belang. Op het bestaande golfterrein zal functioneel gekoppeld aan het clubhuis een 
luxe hotelvoorziening worden ontwikkeld. Op deze unieke locatie (het golfdomein) wordt ge
dacht aan realisering van maximaal 80 hotelkamers met receptie in de directe nabijheid van het 
clubhuis (dat reeds faciliteiten omvat zoals restaurant, bar, salons, fitness, diverse zalen en 
dergelijke) en het bestaande parkeerterrein van de golfbaan. Realisering hiervan wordt op mid
dellange tot lange termijn beoogd: concrete planuitwerking moet nog plaatsvinden.
Ter plaatse is ruimtelijk bezien nog voldoende bouwmogelijkheid beschikbaar binnen het bouw
vlak zoals dat is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied: continuering 
van deze ruimtelijke mogelijkheid is gewenst/blijft van belang.

Stedenbouwkundig en landschappelijk geldt voor alle bebouwing in dit centrumgebied (waaron
der de luxe hotelvoorziening), op basis en ter waarborging van bestaande omgevingskwalitei
ten, dat hierbij uitgegaan moet worden van de volgende globale uitgangspunten voor ontwikke
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ling: in een ruime groene setting geplaatste bebouwingselement(en) met enige omvang en 
compactheid (ter voorkoming versnippering van kleinschalige gebouwen) met maximaal 2 
bouwlagen en met een kap, oriëntering op de Championship Course en/of het centrumgebied 
en realisering en waarborging van voldoende parkeercapaciteit op het terrein van het golfdo- 
mein. Mede vanwege het cultuurhistorische belang van de Brugse Vaart-Zuidelijke Brugse- 
vaartdijk als onderdeel van de Linie van Oostburg wordt ook aan deze zijde van de weg een 
bebouwingsvrije afstand aangehouden: hierbij wordt aangesloten op de huidige bebouwingsaf- 
standen en de reeds aanwezige randbeplanting (deze wordt ter plaatse gewaarborgd/doorge
zet).

Overige ontwikkelingen
Bij de pelikaanvijver op de Championship Course is een gebouwde voorziening (circa 100 m2) 
ten behoeve van dierenopvang (winterverblijf voor de pelikaancollectie) noodzakelijk. Op de dri- 
ving range wordt de realisering van een afslaghonk ter grootte van circa 160 m2 (ter vervanging 
van het bestaande en te kleine afslaghonk) beoogd.
Ter plaatse van de driving range zijn planologisch ruime bebouwingsmogelijkheden op grond 
van het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied. Realisering van genoemd afslaghonk is 
op grond hiervan reeds mogelijk. Continuering van voldoende bebouwingsmogelijkheid is ge
wenst/van belang voor een goede bedrijfsvoering van het golfdomein. Enige verspreiding van 
bouwmogelijkheden over het gehele golfdomein is uit oogpunt van flexibliteit en doelmatige be
drijfsvoering evenwel gewenst en wordt ruimtelijk kwalitatief ook alleszins acceptabel geacht. 
Naast genoemd pelikaanverblijf en afslaghonk kan daarbij bijvoorbeeld worden gedacht aan 
bebouwingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld opslag (en dergelijke).
Uit landschappelijk oogpunt en gelet op het huidige ruimtelijke beeld/imago van het golfdomein 
en rekening houdende met doelmatige gebruiksmogelijkheden wordt voor voornoemde bebou
wing uitgegaan van en worden volstaan met een beperkte bouwhoogte: maximaal 4 meter.

2.2.2. Uitbreiding golfdomein
De golfclub wenst in aansluiting op de driving range (omvang circa 3 hectare) het golfcomplex 
uit te breiden ten behoeve van additionele golfbaanvoorzieningen: een eenvoudig opgezette 9- 
holes starterscourse en aanvullende voorzieningen (waaronder beheers-/bedrijfsbebouwing en 
een parkeerterrein). De golfclub heeft daartoe enkele omliggende agrarische percelen (met een 
omvang van circa 15 hectare) verworven, waaronder het aangrenzende perceel Zuidelijke 
Brugsevaartdijk 3 met (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen.

Realisering van beheers-/bedrijfsvoorzieningen, zoals een eigen plantenkwekerij en opvang
voorzieningen voor parkdieren en bijbehorende bebouwing (zoals kassen, stalling, orangerie, 
winterverblijf dieren), zijn voorzien ter plaatse van het perceel Zuidelijke Brugsevaartdijk 3. 
Sloop van de huidige agrarische bedrijfsgebouwen is hierbij/-voor noodzakelijk: vanwege eerder 
genoemde slechte bouwtechnische en ruimtelijke kwalitatieve staat en omdat de bestaande be
bouwing wat betreft gebruiksmogelijkheden niet geschikt is voor genoemde functies noch in
pasbaar/herbruikbaar is voor overige aan het golfdomein gelieerde functies.
Dit geldt ook voor de bestaande bedrijfswoning: ook deze wordt gesloopt en vervangen door 
een nieuwe bedrijfswoning (de huidige woonfunctie wordt gecontinueerd).
Ter plaatse wordt mede gelet op aard en functie van de (vervangende) nieuwbouw en de hui
dige planologisch mogelijkheden en landschappelijke impact uitgegaan van een maximum goot- 
en bouwhoogte van 6 meter respectievelijk 10 meter.

Op de gronden oostelijk van voornoemd perceel en (schuin) tegenover de hoofdentree van het 
golfdomein is in aansluiting op de driving range en het bestaande (te vervangen) afslaghonk 
een parkeerterrein gepland. Gelet op de beeldkenmerken van het golfdomein en het aangren
zende landelijke gebied wordt daarbij uitgegaan van een groene inrichting en "verharding": zo 
wordt onder andere gedacht aan parkeren op bijvoorbeeld gras-PE-tegels of daarmee vergelijk
baar.

Bij de inrichting van dit deel van het golfdomein wordt onder andere gestreefd naar het herken
baar maken van de cultuurhistorische context van de Brugsevaart-Zuidelijke Brugsevaartdijk 
(onderdeel van de Linie van Oostburg, Staats-Spaanse Linies) en zijn de basiskwaliteiten van 
het aangrenzende landschap mede als uitgangspunt voor ontwikkeling gehanteerd.
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In ruimtelijk opzicht betreft dit:
het ontwikkelen/waarborgen van bebouwingsvrije zones:
- langs de Brugsevaart-Zuidelijke Brugsevaartdijk: de vervangende nieuwbouw op het 

voormalige agrarische erf zal op minimaal 25 meter van de weg (liniedijk) komen te lig
gen (dat is achter de huidige bebouwing);

- in de overgangszone naar de polder;
het bewerkstelligen van een ruimtelijk contrast tussen de Brugsche-Vaartpolder en de Vijf-
honderd-in-beoosten-Eedepolder;
- het besloten van karakter van de Brugsche Vaartpolder (door onder andere omkadering 

met dichte randbeplanting en dijken) blijft gehandhaafd;
- op het deel van het golfdomein in de Vijfhonderd-in-beoosten-Eedepolder zal een zone 

langs de weg vrij blijven van dichte hoogopgaande beplanting en wordt voor de overige 
gronden ruimtelijk een open structuur voorgestaan waarin de golffuncties een duidelijke 
plek hebben. Voor dit laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een gebiedsinrich- 
ting waarbij een boomweide in combinatie met hagen het beeld bepaald;

- het parkeren langs (de Brugse Vaart) weg wordt gesaneerd. Het nieuwe parkeerterrein 
aan de zuidzijde hiervan heeft een hoogwaardige inrichting (bomen met hagen, gras- 
beeld/gras-PE-tegels).

Daarnaast wordt ook overwogen het ontwikkelen van een (cultuurhistorische) wandelroute met 
bijvoorbeeld informatiepanelen en een folder over de historische context van de liniedijken, for
ten en polders.

Op relatief korte afstand van de golfbaan wordt de provinciale ecologische hoofdstructuur ont
wikkeld. Deze is mede gericht op het stimuleren van het voorkomen van de boomkikker. De 
golfbaan biedt in principe ook goede mogelijkheden voor deze soort. Opgemerkt wordt daarbij 
dat in het voorliggende plangebied op betreffende gronden geen te beschermen natuurwaarden 
aanwezig zijn en dat natuurontwikkeling op het terrein ook geenszins verplicht is of verplicht kan 
worden gesteld. Bij de concrete uitwerking en inrichting van het terrein (en met name van de 
zuidelijke randzone van de starterscourse) zullen de mogelijkheden voor natuurontwikkeling se
rieus worden bezien, zoals de inpassings- en ontwikkelingsmogelijkheid van een leefgebied 
voor de boomkikker en andere amfibieën.

2.3. Beeldkwaliteit

Inleiding
Beeldkwaliteit is een belangrijk begrip om de omgevingskwaliteit van Zeeland te behouden en 
te versterken. In het provinciale Omgevingsplan Zeeland (zie bijlage 1) is aangegeven dat het 
voor de versterking van de beeldkwaliteit noodzakelijk is het aspect beeldkwaliteit systematisch 
te betrekken bij planprocessen. Om dit te bereiken wordt bij concrete plannen, afhankelijk van 
omvang en betekenis van het plan, om een beeldkwaliteitsplan of -paragraaf gevraagd waarin 
het aspect beeldkwaliteit wordt uitgewerkt. In deze paragraaf wordt aan deze eis tegemoet ge
komen.

Gemeentelijke welstandsbeleid en noodzakelijke aanvulling en uitwerking daarop
In de gemeentelijke welstandsnota zijn beleidscriteria geformuleerd per onderscheiden deelge
bied waaraan verbouwingen of nieuwbouw worden getoetst. Deze criteria zijn deels algemeen 
en deels specifiek. De criteria zijn gebaseerd op de ruimtelijke en architectonische kenmerken 
van gebieden en de waardebepaling daarvan. Het golfdomein is gelegen in een gebied waar
aan de kwalificatie "regulier welstandgebied" is toegekend: voor dergelijke gebieden is het be
leid gericht op behoud van de bestaande basiskwaliteit(en). Gelet op het aanwezige eigen, bij
zondere/specifieke en kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke karakter van het golfdomein en het 
hiervoor aangegeven stedenbouwkundige schaal- en ambitieniveau dat voor de ontwikkeling en 
het beheer van het golfdomein wordt nagestreefd is de betekenis van de Welstandsnota echter 
te beperkt. Om de ambitie / het kwaliteitsniveau waar te kunnen maken en te kunnen blijven 
waarborgen is aanvullend instrumentarium nodig: architectonisch c.q. op bouwplanniveau zijn 
aanvullende (afspraken ten aanzien van) beeldkwaliteiten van belang.
Als beleidsinstrument is ook de reikwijdte van het bestemmingsplan (planvoorschriften bestem- 
mingsplankaart) te beperkt om de beoogde ruimtelijke kwaliteit architectonisch c.q. op bouwplan
niveau te kunnen bereiken/afdwingen.
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Voor een goede ruimtelijk kwalitatieve afstemming van vorm en inhoud is derhalve een aanvulling 
en verdere uitwerking in de vorm van een beeldkwaliteitplan gewenst. Daartoe zijn als aanvulling 
op de welstandsnota en (de planologische, landschappelijke en stedenbouwkundige aspecten van) 
dit bestemmingsplan de betreffende beoogde beeldkwaliteiten voor diverse planonderdelen globaal 
vastgelegd in deze paragraaf.

Status paragraaf: beeldkwaliteitplan
Deze beeldkwaliteitsparagraaf wordt gelijktijdig met dit bestemmingsplan door de gemeenteraad 
vastgesteld. Daarmee wordt deze paragraaf door de gemeente beschouwd en toegepast als zijnde 
een beeldkwaliteitsplan. Het functioneert daarmee dan ook als afzonderlijk beleidsinstrument voor 
de beeldkwaliteit in voorliggend plangebied. Het beoogt enerzijds een leidraad vooroverleg en een 
uitdaging en inspiratiebron te zijn om naast functioneel en technisch verantwoorde oplossingen te 
komen tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit in de gebouwde omgeving. Anderzijds is het, mede op 
basis van de gemeentelijke bouwverordening, een belangrijk toetsingskader bij welstandsbeoorde- 
ling van bouwplannen.
De juridische regeling in dit bestemmingsplan en deze beeldkwaliteitsparagraaf vormen daarmee 
een samenhangend instrumentarium dat duidelijkheid biedt over het beoogde ruimtelijke beeld.

Beoogde beeldkwaliteiten op bouwplanniveau
Ter verdere verbijzondering van het golfdomein en van de herkenbaarheid van de te onder
scheiden deelgebieden wordt met in achtneming van en aanvullend op de bestaande basiskwa- 
liteit(en) en op de in deze bestemmingsplantoelichting reeds aangeven beoogde landschaps- 
en stedenbouwkundige beeldkwaliteiten per deelgebied uitgegaan van (de navolgende) eigen 
beeldkenmerken.

Centrumgebied
Uitgangspunt voor alle bebouwing in het centrumgebied is dat deze wat betreft architectuur- 
/bebouwingsvorm (zoals maatvoering/omvang/massa, gevelindeling, kapvorm en materiaal- en 
kleurgebruik) aansluit op de in dit centrumgebied al aanwezige bebouwingskarakteristiek (club- 
en caddyhuis, poort- en overige dienstgebouwen, zie afbeelding 1).
Het toepassen van een kap is vereist: een platte afdekking is alleen mogelijk indien deze zoda
nig in de kapconstructie is geïntegreerd waardoor vanaf maaiveld niveau sprake is van een dui
delijk beleefbaar kapbeeld. Versnippering met kleinschalige bebouwing moet in dit deelgebied 
worden voorkomen.

Afbeelding 2 Streef-/referentiebeeld beeldkwaliteit centrumgebied

Project "Wonen op de Golf"
Over de vormgevingsaspecten van de woningen in het project "Wonen op de Golf' is vroegtijdig 
overleg gevoerd met de welstandscommissie. Gekozen is voor woningtypen met een op regio- 
naal-historische kenmerken afgestemde architectuurstijl, met een onderling duidelijk samen
hangend beeld en waarbij tevens sprake is van individuele verscheidenheid. Voor de 3 in de 
stedenbouwkundige planopzet opgenomen woningtypen is een streefbeeld annex "prototype" voor 
de architectuurstijl ontwikkeld, welke als basis/referentie dient voor de verdere bouwplanuitwerking 
(zie afbeelding 2).
Wisselende detailvarianten per woningtype bevorderen de eigen identiteit van de woningen. Ook 
hier is het toepassen van een kap vereist: een platte afdekking is alleen mogelijk indien deze
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zodanig in de kapconstructie is geïntegreerd waardoor vanaf maaiveld niveau sprake is van een 
duidelijk beleefbaar kapbeeld. Versnippering met kleinschalige bebouwing is ook in dit deelge
bied niet gewenst/toegestaan. Op bouwplanniveau is (onder andere wat betreft vormgeving/in
tegratie, materiaalgebruik en dergelijke) aandacht gewenst voor het toekomstige waterhuishou- 
dingssyteem in dit gebied: onder andere bovengrondse afkoppeling en wijze van afwatering 
zichtbaar/beleefbaar maken.

Bebouwing voormalige agrarische bedrijfslocatie aan de Brugsevaartdijk 
Voor de voormalige agrarische bedrijfslocatie aan de Brugsevaartdijk wordt gestreefd naar een 
beeld dat zich voegt in het omringende landschap, refereert naar de oorspronkelijke functie, 
verschijningsvorm en ligging van betreffende gronden en de invulling van ook deze locatie moet 
bijdragen aan de gewenste duidelijk herkenbare eigen identiteiten van de verschillende deelge
bieden op het golfdomein. Daartoe geldt als basisuitgangspunt voor de herontwikkeling van de
ze locatie een samenhangend en op regionaal-agrarische bebouwingskenmerken afgestemde 
vormgeving van de beoogde beheers- en dienstgebouwen. Voorts is ook hier het toepassen van 
een kap van belang: een platte afdekking is mogelijk indien deze zodanig is geïntegreerd waar
door in overwegende mate een duidelijk beleefbaar kapbeeld wordt gewaarborgd. Enige ver
snippering met kleinschalige(re) bebouwing is gelet op doel en functie van dit deelgebied moge
lijk. Daarnaast is in relatie tot het omringende landschapsbeeld een ingetogen vormgeving en 
een gedekte kleurstelling (zoals donkere aardtinten als rood, zwart en donkergroen, geen beige 
of lichte kleuren) van belang.

Afbeelding 3 Streef-/referentiebeeld beeldkwaliteit project "Wonen op de golf'

Overige bebouwing
Ten aanzien van overig op het golfdomein te realiseren bebouwing wordt uitgegaan van een in
getogen vormgeving en een gedekte kleurstelling (zoals donkere aardtinten als rood zwart en 
donkergroen, geen beige of lichte kleuren).
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Dit hoofdstuk geeft een nadere toelichting op de voor de planontwikkeling van belang zijnde 
functionele en overige aspecten. Daarbij wordt voor zover aan de orde ingegaan op en verwe
zen naar het relevante rijks-, provinciale en regionale beleid en programma (zie ook bijlage 1) 
en wet- en regelgeving en aangetoond dat de planontwikkeling hiermee in overeenstemming / 
verenigbaar is. Daarnaast wordt ook verwezen naar in dit verband uitgevoerde sectorale onder
zoeken.

3.1. Verantwoording woningbouw

In paragraaf 2.2. is aangegeven dat in het stedenbouwkundige schetsontwerp wordt uitgegaan 
van een woningcapaciteit van 35 woningen. Primair wordt uitgegaan van permanente bewoning 
(project "wonen op de golf). Het is evenwel uitdrukkelijk de bedoeling dat voomoemd woonge
bied ook de mogelijkheid biedt voor (gedeeltelijk) recreatief gebruik/verblijf.
Voor de toetsing van de woningbouwontwikkeling aan het ruimtelijk beleidskader van rijk, pro
vincie en gemeente is het volgende van belang (zie ook bijlage 1):

Het plangebied ligt in het door het Rijk en de Provincie aangewezen gebied Nationaal 
Landschap West Zeeuws-Vlaanderen. Dit betekent dat de voorgenomen ontwikkelingen 
(inclusief woningbouw) mogelijk zijn, mits de kernkwaliteiten van het landschap worden 
behouden of worden versterkt. Uit de toetsing aan het nationaal landschap (zie paragraaf 
3.3.) blijkt dat naar het oordeel van het gemeentebestuur aan deze voorwaarde wordt vol
daan.
In de gemeentelijke planningslijst Woningbouw 2005 voor de periode 2005-2014 is voor de 
locatie De Brugsevaart (Golfdomein) rekening gehouden met een programma van ten 
hoogste 35 reguliere koopwoningen in de dure prijsklasse. Het programma staat voor het 
jaar 2008 op de planningslijst.
Het plangebied ligt buiten de door Gedeputeerde Staten vastgestelde bebouwingscontour 
2005 van de kern Oostburg. Dit houdt in dat de woningbouw in het plangebied in beginsel 
moet worden aangemerkt als uitbreidingslocatie. Op grond van het Omgevingsplan Zee
land 2006-2012 voor Wonen in het landelijk gebied (zie bijlage 1: woonparken) geldt dat de 
woningen niet worden betrokken bij de analyse voor de taakstelling voor zuinig ruimtege
bruik (regeling 50% inbreiding - 50% uitbreiding).
De regio haalt de bundelingsdoelstelling 50%-20%-30% niet. Door de provincie is gepleit 
voor de regio een hardheidsclausule te hanteren dat indien de stedelijke ontwikkelings- 
zone en de dragende kernen samen minimaal 70% halen en de onderlinge afwijking niet 
meer is dan 5% dit acceptabel is. In dat geval wordt de doelstelling in de periode 2005- 
2009 wel gehaald. In de periode daarna en over de totale periode 2005 tot en met 2014 
voldoet de regio niet aan de doelstelling. Er worden teveel woningen gebouwd in de dra
gende en overige kernen. Op grond van het voorgaande hebben Gedeputeerd Staten in
gestemd met de planningslijsten voor de periode 2005 tot en met 2009. Daarbij is de kant
tekening gemaakt dat niet wordt ingestemd met de planning over de periode 2010 tot en 
met 2014 en/of de totale periode 2005 tot en met 2014. Voorts is van belang dat de bunde
lingsdoelstelling zoals aangegeven in het omgevingsplan als gevolg van het realiseren van 
woonparken per regio 5% mag afwijken en dat een en ander wordt bezien over een perio
de van maximaal 5 jaar. De consequenties hiervan worden thans nog onderzocht.
Het vorenstaande betekent dat er vanuit het provinciaal woningbouwbeleid geen belemme
ringen zijn voor de ontwikkeling van de voorgenomen woningbouw op het Golfdomein De 
Brugsevaart.
Nu geconcludeerd is dat de voorgenomen realisering van reguliere woningen past binnen 
het ruimtelijk provinciaal beleidskader, zijn er evenmin belemmeringen voor nieuwe recre
atiewoningen. (Deze zijn in het rijksbeleid gelijk gesteld aan reguliere woningen.)
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3.2. Waterhuishouding

3.2.1. Watertoets
De watertoets is een belangrijk instrument om te verzekeren dat de waterhuishouding vanaf het 
begin van de planvorming integraal onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling. Met name het vast
houden, bergen en afvoeren van regenwater is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
Op basis van het Besluit op de ruimtelijke Ordening (Bro) zijn gemeenten verplicht om bij de 
voorbereiding van een bestemmingsplan overleg te plegen met de besturen van de betrokken 
Waterbeheerders (artikel 10 Bro). In de toelichting bij het plan dient voorts een waterparagraaf 
te worden opgenomen. Deze waterparagraaf moet een beschrijving bevatten van de wijze 
waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het betreffende ruimtelijke plan voor de wa
terhuishouding en vormt de schriftelijke weerslag van de watertoets.

Het waterbeheer is in handen van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. In het kader van de 
verplichte watertoets is op 15 september 2004 overleg gevoerd met de waterbeheerder. Ten 
behoeve van dit overleg is een ontwerp van het toekomstig watersysteem opgesteld, afgestemd 
op de uitgangspunten en randvoorwaarden voor duurzaam waterbeheer. De opmerkingen op 
de conceptwaterparagraaf en de opmerkingen naar aanleiding van de bespreking zijn in deze 
paragraaf verwerkt.
Het toekomstig watersysteem is in deze waterparagraaf verwoord. Eén en ander is nog niet vol
ledig uitgewerkt, de concrete inrichting van het watersysteem is onderwerp van overleg dat initi
atiefnemer, gemeente en Waterschap in een later stadium, in het kader van de technische uit
werking, zullen voeren.

In deze waterparagraaf wordt kort ingegaan op de oorspronkelijke situatie, vervolgens wordt 
een beschrijving gegeven van het toekomstig watersysteem voor het project "Wonen op de 
golf'. Daarnaast wordt ingegaan op het watersysteem ter plaatse van beoogde ontwikkelingen 
op het bestaande golfdomein. Tenslotte wordt ook het watersysteem voor de uitbreiding van de 
golfbaan (met een 9-holes starterscourse, beheers- en dienstgebouwen en parkeerterrein) be
schreven.

3.2.2. Huidige situatie
Het plangebied ligt ten oosten van de kern Oostburg. Het plangebied voor het project "Wonen 
op de golf' en het bestaande golfdomein liggen in het afvoergebied van het gemaal/uitwate
ringssluis Nieuwe Sluis. Het zomer- en winterstreefpeil is 0,60 meter - NAP en 0,90 meter - 
NAP. De uitbreiding van het golfterrein ligt in het afvoergebied van gemaal/uitwateringssluis 

Cadzand. De na te streven zomer- en winterpeilen zijn hier 0,10 meter + NAP en 0,10 meter - 
NAP. Via een stelsel van primaire en secundaire waterlopen en bermsloten en kavelsloten 

wordt overtollig water door neerslag afgevoerd richting het gemaal en uiteindelijk naar de 
Noordzee.

Op de provinciale waterkansenkaart wordt het plangebied voor het project 'Wonen op de golf' 
aangeduid met overwegend een hoog inspanningsniveau voor stedelijke ontwikkeling. Dit is ge
relateerd aan de relatief lage ligging van een deel van het projectgebied en de ondergrond van 
klei. Dit gebied is kwetsbaar in gevallen van extreme neerslag. Ten behoeve van een goede, 
duurzame inrichting van het watersysteem zijn daarom mogelijk extra maatregelen noodzake
lijk. Verderop in de tekst wordt aangegeven hoe daarmee is omgegaan.
Ter plaatse van de beoogde ontwikkelingen op dit deel van het golfdomein geeft de waterkan
senkaart aan dat het gebied minder geschikt is voor stedelijke uitbreiding. Uit informatie van de 
initiatiefnemer blijkt ook dat hier mogelijk veen in de ondergrond zit. Het gebied voor de uitbrei
ding van het golfdomein wordt deels aangeduid met een hoog en deels met een laag inspan
ningsniveau voor stedelijke ontwikkeling.

3.2.3. Toekomstige situatie
Ontwikkeling "Wonen op de golf'

Om de waterafvoer bij extreme neerslagsituaties te kunnen reguleren is de trits "eerst vasthou
den, dan bergen en dan pas afvoeren" richtinggevend voor het waterbeheer bij nieuwe ontwik
kelingen. Voor het project "Wonen op de golf' wordt gestreefd naar een goed en duurzaam wa
tersysteem, dat tevens een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van het project. Uit
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gangspunten hierbij zijn een goede waterkwaliteit, voldoende waterberging en een visueel aan
trekkelijk watersysteem.
Van belang is dat er in de huidige situatie geen sprake is van wateroverlast. In het projectge- 
bied is thans geen verharding aanwezig, daarnaast is op het bestaande golfdomein voldoende 
open water aanwezig in de vorm van vijverpartijen. Met de realisering van het project "Wonen 
op de golf' zal het verhard oppervlak in het plangebied toenemen. Ter voorkoming van water
overlast moet een voldoende waterbergend vermogen in de omgeving van het gebied worden 
gewaarborgd. Wateroverlast kan ontstaan als gevolg van het toenemende verharde oppervlak 
in het plangebied, waardoor de afvoer van regenwater versneld zal plaatsvinden.
Bij het ontwerp van de nieuwe waterhuishoudkundige situatie is, mede in verband met het hoge 
inspanningsniveau op een aantal delen van het plangebied op grond van de provinciale water- 
kansenkaart rekening gehouden met de volgende opties die passen bij een duurzaam water
systeem.

In de huidige situatie is op de plaats waar vroeger de Brugse Vaart stroomde, een verbinding 
aanwezig tussen de vijverpartijen van het golfdomein, de wegsloot langs de parallelweg van de 
N58 en het gebied Oostburg-west aan de overzijde/oostzijde van de N58 (ic. een duiker). Deze 
verbinding heeft, sinds de aanleg van de rondweg, voor het golfdomein feitelijk geen functie 
meer: het golfcomplex is bij de aanleg van de rondweg losgekoppeld van het watersysteem van 
het Waterschap. De duiker functioneert thans alleen nog voor de bermsloten langs de parallel
weg van de rondweg. Deze bermsloten wateren via de duiker in oostelijke richting af naar het 
gebied aan de overzijde van de N58.
Langs betreffende parallelweg zal, onder andere in verband met wegverkeerslawaai en land
schappelijke inpassing, een wal worden gerealiseerd. De wal zal aan de golfdomeinzijde langs 
de bermsloot worden gerealiseerd en vormt daarmee geen belemmering voor de afwatering van 
de bermsloot (de afwatering via bedoelde duiker blijft gewaarborgd).

Afkoppelen van relatief schone verharde oppervlakken van de riolering 
Bij het van de riolering afkoppelen van relatief schone verharde oppervlakten, wordt het hemel
water naar het oppervlaktewater afgevoerd. Hierdoor wordt de aanvoer van schoon water naar 
de rioolwaterzuivering beperkt. Om afvoerpieken van regenwater af te vlakken vindt afvoer naar 
het oppervlaktewater plaats via bermen en infiltratie-transportvoorzieningen.

Voor het project "Wonen op de golf' wordt voor wat betreft de toekomstige waterhuishouding 
rekening gehouden met volledige afkoppeling van het verharde oppervlak (daken en straten). 
De waterafvoer richting het gemaal mag vanwege deze woningbouwontwikkeling echter niet ex
tra worden belast. Daarom dient het water zo lang mogelijk in het plangebied te worden vast
gehouden. Volledige infiltratie van het water in de bodem is in het plangebied, met een kleihou- 
dende bodem en soms hoge grondwaterstanden, niet mogelijk en zal moeten plaatsvinden via 
een afvoersysteem, waarbij het water tevens een bodempassage ondergaat (Wadi of infiltratie- 
transport-strook (IT-strook)).

Met betrekking tot dit project "Wonen op de golf' tonen indicatieve berekeningen1* aan dat voor
zien moet worden in circa 1500 m3 aan waterberging (concrete invulling/uitwerking hiervan vindt 
plaats in het uitvoeringstraject). In (de stedenbouwkundige planopzet van) het woongebied is 
royaal ruimte gereserveerd voor en wordt uitgegaan van het realiseren van voldoende water
berging in de vorm van infiltratie-transportstroken (met name langs het "Fairway"-deel van de 
ontsluitingsweg). In de directe omgeving van het woongebied leveren ook de reeds aanwezige 
vijverpartijen op het golfdomein een belangrijke bijdrage aan de benodigde waterberging (zie 
onder vasthouden van water). De aanleg, het beheer en het onderhoud zal geschieden door de 
initiatiefnemers.
De woningen zullen bovengronds afgekoppeld worden. Via molgoten in de bestrating en/of IT- 
stroken wordt dit regenwater afgevoerd naar de nabijgelegen bestaande vijverpartijen op het 
golfdomein.

Rekening houdend met toekomstige klimaatontwikkelingen valt in een 10-daagse periode 147 mm per m2 verhard 
oppervlak. Bij een geïsoleerd watersysteem, zoals dat van het golfdomein, is geen afvoer naar het watersysteem 
van het Waterschap mogelijk. Dat betekent dat al het water in het plangebied moet worden geborgen. Uitgaande 
van circa 10.000 rrr verhard oppervlak dient derhalve ruim 1500 m3 waterberging te worden gerealiseerd.

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg 710.007130.00



Functionele en overige planaspecten 20

Vasthouden van water
Door het zoveel mogelijk vasthouden van relatief schoon water (met name afkomstig van da
ken) in het plangebied, zullen piekafvoeren in het watersysteem niet toenemen.
Omdat volledige infiltratie (naar verwachting) niet mogelijk zal zijn, worden voorzieningen zoals 
IT-stroken aangelegd. Een IT-strook is in principe een droge laagte. Bij regen verzamelt het wa
ter zich erin langs natuurlijke weg of via bijvoorbeeld molgoten. Op dat moment voert de laagte 
het water af dat via (een (eventueel) aangebrachte bodemverbetering zoals een zandcunet) on
der de laagte kan infiltreren.
Er zal gebruik worden gemaakt van hoogteverschillen. De woonpercelen worden ten behoeve 
van een goede afwatering, hoger aangelegd dan de "Tee", de "Green", de "Fairway" en de wa
terpartijen. De "Tee" en de "Green" worden enigszins hoger gesitueerd ten opzichte van de 
"Fairway". Vanaf deze "Fairway" worden op drie plaatsen zichtlijnen naar de Championship 
Course gerealiseerd, in de vorm van twee woonstraten en een uitloper van de vijverpartij op de 
Championship Course. Langs één van deze zichtlijnen is eveneens een IT-strook voorzien. Ei
genlijk fungeert deze IT-strook als een soort "verzamel"strook. Door de hoogteverschillen zal 
het water van de "Tee" en de "Green" via de IT-voorzieningen langs de "Fairway" onder andere 
naar deze verzamelstrook stromen. Het water, voor zover dat niet kan infiltreren, zal via de IT- 
stroken vertraagd worden afgevoerd naar de nabijgelegen bestaande vijverpartijen van het 
golfdomein. Deze vijverpartijen hebben voldoende capaciteit om de piekafvoeren op te vangen. 
Regenwater afkomstig van de woonpercelen die gelegen zijn in de directe nabijheid van de vij
verpartijen kan direct worden afgevoerd naar het open water.

Beperken piekafvoeren
Neerslag op verhard oppervlak komt relatief snel tot afvoer en dit kan leiden tot afvoerpieken. 
Behalve berging in het oppervlakte van de wijk zijn er ook andere mogelijkheden om piekafvoe
ren te beperken, zoals het minimaliseren van het verhard oppervlak. In verband daarmee zijn in 
het ontwerp voor de wegprofielen geen trottoirs of andere voorzieningen opgenomen. Daar
naast wordt in het project "Wonen op de golf' uitgegaan van opvang van de eigen parkeerbe- 
hoefte op eigen terrein/woonperceel. Langs de openbare weg wordt voor bezoekers en derge
lijke voorzien in additionele parkeervoorzieningen (in grasbermen, bijvoorbeeld op gras-PE-te- 
gels).
Daarnaast wordt gebruikgemaakt van doorlatende materialen voor de wegverhardingen (te 
denken valt aan klinkerbestrating en/of eventueel halfverharding).

Riolering
Ten behoeve van het vuilwatersysteem bij het project "Wonen op de golf' zal een gemaal wor
den gerealiseerd conform gemeentelijke eisen. Na realisering kan dit gemaal voor beheer wor
den overgedragen aan de gemeente. De beoogde woningen worden via een vrijvervalsysteem 
aangesloten op dit gemaal.

Grondwateroverlast
Op grond van de Verordening waterhuishouding Zeeland bedraagt de gewenste ontwatering 
70 cm onder maaiveld voor met name woningen. Bij de ontwikkeling van het woongebied zal de 
gemeente hiervoor zorgdragen.

Bevorderen betrokkenheid en bewustwording
In het project Wonen op de golf is gekozen voor bovengrondse afkoppeling van de woningen. 
Dit vanwege het feit dat zichtbaarheid van het watersysteem niet alleen in grote mate kan bijdra
gen aan de ruimtelijke identiteit/ beeldkwaliteit, maar vooral aan de (versterking van) de betrok
kenheid bij en bewustwording van het waterbelang en het zich daar mede verantwoordelijk voor 
voelen. Ook kan het benutten van het watersysteem als milieu-educatief element in de woon
omgeving hieraan een bijdrage leveren. "Last but not least" is in dit verband een goede voorlich
ting aan bouwers, beheerders en bewoners van evident belang.

Ontwikkelingen in centrumgebied golfdomein
In het centrumgebied van het bestaande golfdomein (omgeving clubhuis) beoogt de initiatief
nemer de realisering van hotelaccommodatie (golfhotel). Mede in relatie tot het hoge inspan- 
ningsniveau van de waterkansenkaart zal deze ontwikkeling volledig (zo mogelijk bovengronds) 
worden afgekoppeld van de riolering. Infiltratie van dit afgekoppelde water zal ter plaatse, naar
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verwachting, niet mogelijk zijn. Dit water zal daarom direct worden afgevoerd naar de be
staande waterpartijen van de golfbaan.
Het afvalwater van het centrumgebied zal, via een nieuw te realiseren gemaal en een perslei
ding naar de gemeentelijke riolering worden getransporteerd. Het vuilwatersysteem ter plaatse, 
inclusief het gemaal blijft in beheer van de initiatiefnemer.

Uitbreiding golfdomein
Evenals op het bestaande golfterrein vormen waterpartijen een belangrijk element bij het ont
werp van de uitbreiding van het golfdomein, inclusief de bijbehorende voorzieningen. Een wa
terpartij functioneert als hindernis bij het golfspel en dient ter verfraaiing van het landschap van 
het golfdomein en omgeving. Tenslotte vervult een waterpartij een belangrijke functie als water- 
berging. Op grond van de waterkansenkaart is het plangebied zeer geschikt voor stedelijke uit
breiding. Extra voorzieningen ten behoeve van een duurzaam watersysteem zijn derhalve niet 
noodzakelijk.

Afkoppelen van relatief schone verharde oppervlakken van de riolering 
Ter plaatse van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen (deze worden gesloopt) worden 
gebouwde voorzieningen (bedrijfswoning, kwekerij en voorzieningen zoals stalling, orangerie en 
winteropvang dieren) gerealiseerd. Deze bebouwing zal (voor zover mogelijk bovengronds) vol
ledig worden afgekoppeld van de riolering. Dit geldt ook voor de thans reeds mogelijke be
bouwing op de driving-range (vervanging/vergroting afslankhonk).
Een deel van dit afgekoppelde water kan ter plaatse infiltreren, hiervoor biedt volgens de pro
vinciale waterkansenkaart de bodem ter plaatse goede mogelijkheden. Water dat niet infiltreert 
zal vertraagd worden afgevoerd naar de waterpartijen van het golfdomein.

Vasthouden van water
Infiltratie is (naar verwachting op grond van de informatie van de waterkansenkaart) ter plaatse 
mogelijk. Bezien zal worden of voorzieningen zoals infiltratietransport-stroken noodzakelijk zijn. 
Het water dat niet kan infiltreren kan vervolgens vertraagd worden afgevoerd op de vijverpartij in 
dit deelgebied van het golfdomein. Deze vijverpartij zal zo worden ontworpen dat deze voldoende 
capaciteit heeft om de piekafvoeren op te vangen.

Beperken oppervlakte verharding
Uit oogpunt van waterhuishouding is het gewenst het oppervlakteaandeel van verharding zo
veel mogelijk te beperken. Om deze reden alsook uit oogpunt van de beoogde beeldkwaliteit/ 
het imago van het golfdomein wordt het bij de driving range nabij de hoofdentree van het golf
domein beoogde parkeerterrein gerealiseerd op een sterk waterdoorlatende ondergrond: ook 
hier wordt daarvoor onder andere gedacht aan parkeren op gras-PE-tegels.

Toekomstige situatie: algemene uitgangspunten
Voldoende waterdiepte en doorstroming van het watersysteem 

Stilstaand en zuurstoflooswater (met risico voor stank en algengroei) moet zoveel mogelijk wor
den voorkomen. Daarom dient te worden gezorgd voor enige watercirculatie in het plangebied. 
Door gebruik te maken van de natuurlijke en/of eventueel het benadrukken of realiseren van 
hoogteverschillen in het terrein kan hieraan invulling worden gegeven. Andere geschikte maat
regelen zijn bijvoorbeeld het verbinden van de waterpartijen en het rondpompen van water (met 
behulp van een windmolentje of een op zonne-energie werkende pomp). Daarnaast zorgt ook 
het afkoppelen van regenwaterafvoer van verharding voor beweging in het water.

Veilig inrichten en beheren van oevers
Ten behoeve van de veiligheid is/wordt bij (de aanleg en het beheer van) waterpartijen uitgegaan 
van een veilige oeverinrichting. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan minimaal 1 meter 
brede piasbermen, flauwe taluds en aan het zoveel mogelijk in het zicht projecteren van waterpar
tijen.

Beregening
De greens en tees van het golfterrein worden in droge perioden dagelijks beregend. De fair- 
ways en driving range dienen eventueel bij langduriger droogte beregend te worden. Voor de 
beregening wordt gebruikgemaakt van oppervlaktewater binnen het plangebied.
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Voorkomen belasting van oppervlaktewater met verontreinigingen 
Ten behoeve van een goede water- en bodemkwaliteit in het plangebied geldt als uitgangspunt 
bij de inrichting van het golfdomein voor de te realiseren bebouwing (waaronder goten/regenaf- 
voer) en te plaatsen straatmeubilair dat geen uitloogbare ruwe materialen of andere water- en 
bodemverontreinigende stoffen/ materialen mogen worden gebruikt (bijvoorbeeld zink, koper, 
lood etc.), tenzij deze materialen voldoende zijn gecoat of anderszins beschermende maatre
gelen zijn getroffen waardoor uitloging/verontreiniging is uitgesloten.
Bij de grondtransactie/overdracht en bouwvergunningverlening worden dienaangaande con
crete afspraken gemaakt en vastgelegd met betrokkenen.

Voorkomen van grondverdichting
Verdichtinggevoelige gebieden/gronden, die van belang zijn voor het waterhuishoudingsysteem 
(zoals IT-voorzieningen, groenzones, bermen en oevers), dienen te worden ontzien tijdens de 
realiseringsfase van de beoogde ontwikkelingen (waaronder de realisering van gebouwen en de 
inrichting van het golfterrein en de woonpercelen). Dit geldt ook daarna bij het feitelijk gebruik 
en beheer. Zo zal op betreffende gronden geen sprake (kunnen) zijn van (bouw)verkeer en op
slag van materialen. Met betrokken partijen (zoals aannemers) worden daarover concrete af
spraken gemaakt en vastgelegd.

Keur Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Ingevolge de Keur Waterschap Zeeuws-Vlaanderen is het verboden op, in, boven of onder opper
vlaktewater dan wel binnen 7 meter uit de insteek van dat oppervlaktewater, werken te maken, 
hebben, te vernieuwen of te wijzigen. Voor primaire waterlopen verleent het Waterschap in begin
sel geen ontheffing in verband met de benodigde ruimte voor onderhoud en berging van de bij het 
onderhoud van de waterloop uitkomende stoffen. Bij secundaire en overige waterlopen zoals 
wegsloten is ontheffing mogelijk tot op 5 meter uit de insteek van oppervlaktewater.
De sloten langs de randen van de beoogde uitbreiding van het golfdomein vallen onder de re
gelgeving van de keur. In het inrichtingsplan voor de golfbaan zal deze maatvoering als rand
voorwaarde worden meegenomen.

3.3. Landschap en cultuurhistorie

3.3.1. Nationaal landschap
De voorgenomen ontwikkelingen op het terrein van het golfdomein (zowel op het bestaande ter
rein als op de gronden van de uitbreiding) zijn naar het oordeel van het gemeentebestuur in 
overeenstemming met het door het rijk en de provincie vastgestelde beleid voor het Nationaal 
Landschap West Zeeuws-Vlaanderen. Dit oordeel is gebaseerd op de beschrijvingen in para
graaf 2.2. en in de navolgende paragrafen. In het algemeen kan het volgende worden gesteld: 

Het project 'Wonen op de golf’ is geprojecteerd op oostelijk deel van het bestaande golf
terrein (Champion Course). De woningbouw is op een adequate wijze landschappelijk in
gepast (achter dijk en (geluids)wal met inheemse / streekeigen beplanting, aan zijde van 
de kern Oostburg) en tast de kernkwaliteiten van het nationaal landschap niet aan.
Het golfhotel en het pelikanenverblijf zijn eveneens gedacht op c.q. geïntegreerd in het be
staande golfdomein en wel binnen het bouwvlak zoals dat is vastgelegd in het bestem
mingsplan Landelijk Gebied.
De opzet en inrichting van de uitbreiding van het Golfdomein aan de zuidzijde van de 
Brugse-Vaart- Zuidelijk Brugsevaartdijk zijn zodanig dat ook hier de kernkwaliteiten niet 
worden aangetast. De huidige agrarische bedrijfsgebouwen (inclusief bedrijfswoning) wor
den gesloopt en de nieuwbouw van beheers-/bedrijfsvoorzieningen (inclusief kassen, stal
ling, orangerie, winterverblijf dieren) wordt bijeen geconcentreerd op korte afstand van de 
voormalige bebouwing. Uit oogpunt van cultuurhistorie dient de bebouwing op een grotere 
afstand van de Brugse-Vaart- Zuidelijk Brugsevaartdijk te worden gebouwd als voorheen. 
De maximum bouwhoogten in het plangebied blijven geheel onder de in het omgevings
plan maximum toegestane bouwhoogten voor gebouwen buiten de bebouwde kom 
(12 meter).
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3.3.2. Landschap
Toetsingskader bestemmingsplan Landelijk gebied
Landschapswaarden en kenmerken

Het huidige golfdomein heeft geen bijzondere landschappelijke waarden.

De gronden waar de beoogde uitbreiding van het golfdomein is voorgenomen, zijn gelegen in 
een gebied dat in het bestemmingsplan Landelijk Gebied is gekwalificeerd als een open gebied 
met een kenmerkend bebouwingspatroon en zijn in dat bestemmingsplan bestemd voor grond
gebonden agrarische bedrijven en het behoud en/of herstel van de aanwezige landschappelijke 
en/of cultuurhistorische waarden.
In de toelichting op het landschapstype is in het bestemmingsplan Landelijk Gebied voorts het 
volgende aangegeven:

"Zeekleilandschap, open gebied met een kenmerkend bebouwingspatroon"staat het vol
gende vermeld ten aanzien van de waarden en kwetsbaarheden van het gebied. "De her
kenbaarheid van de ontstaansgeschiedenis is groot door het beloop van dijken en de 
kenmerken van het bebouwingspatroon. De aanwezige bebouwing (relatief beperkt van 
schaal en omvang) is gekoppeld aan de landschapselementen dijken en wegen.
Dit deelgebied is kenmerkend voor de Zeeuwse polders en komt veel voor, doch met di
verse bebouwingspatronen. Gebieden met gave kenmerkende patronen zijn zeldzaam en 
worden als waardevol gewaardeerd.
Dit type landschap is kwetsbaar voor bebouwing die qua situering enerzijds afwijkt van het 
aanwezige bebouwingspatroon en anderzijds qua verschijningsvorm/ruimtelijke uitstraling 
afwijkt van de aanwezige bebouwingsvormen, zoals grootschalige industrieel aandoende 
vormen van agrarische (en niet-agrarische) bebouwing. Het gemeentelijke beleid is gericht 
op het behouden van openheid en het kenmerkend bebouwingspatroon door het voorko
men van:
- situering van bebouwing die niet past binnen of aansluit op het bestaande patroon;
- nieuwvestiging van of omschakeling naar een grootschalig industrieel aandoende niet 

grondgebonden agrarisch bedrijfsvormen".

Effecten beoogde ontwikkeling
De voorgenomen uitbreiding van het golfdomein heeft in landschappelijk opzicht te verwachten 
effecten op de openheid van, het bebouwingspatroon in en het ruimtelijk beeld van de "Vijfhon- 
derd-in-beoosten-Eede-polder".
Achtereenvolgens wordt op deze effecten en een beoordeling daarvan ingegaan.

Effecten op de openheid
De voorgenomen uitbreiding tast de openheid in de Vijfhonderd-in-beoosten-Eede-polder" in 
enige mate aan: een open landbouw gebied wordt deels omgevormd tot een besloten parkland- 
schap.
Deze aantasting wordt evenwel acceptabel geacht: van een structurele aantasting van de iden
titeit van de gehele polder is immers geenszins sprake. De verandering/verdichting betreft na
melijk een relatief klein gebied (15 ha) en sluit ruimtelijk aan op en vormt een samenhangend 
geheel met het van bestaande golfdomein. Het omvat tevens het erf van de voormalige boerde
rij (Zuidelijke Brugsevaartdijk 3) waar thans reeds bebouwing en (rondom) hoogopgaande be
plantingen aanwezig zijn en de omvang aan bebouwingsmogelijkheden worden beperkt (onder 
andere kleiner bouwblok). Opgaande beplanting en bebouwing zijn geen nieuwe elementen in 
de polder. De beoogde locatie is niet gelegen nabij belangrijke waarnemingspunten, maar ligt 
feitelijk aan de noordelijke rand van de polder. De openheid van de polder blijft dan ook groten
deels gehandhaafd en goed waarneembaar.

Effecten op het bebouwingspatroon
Er vindt geen aantasting van de bestaande kwaliteiten of ongewenste verdichting in het bebou
wingspatroon plaats.
De bebouwing in de polder is en blijft gekoppeld aan wegen.
Daarnaast wordt door de voorgenomen ontwikkeling de bestaande bebouwing op het voormalig 
agrarische perceel Zuidelijke Brugsevaartdijk 3 vervangen door nieuwbouw en worden ter 
plaatse de bestaande zeer ruime bebouwingsmogelijkheden nader ingeperkt. Zo wordt het 
bouwblok verkleind opdat vervangende nieuwbouw enigszins meer naar achteren ten opzichte 
van de weg wordt gesitueerd (mede) ten einde een bijdrage te kunnen leveren aan het herken
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baar maken van de voormalige liniedijk (zie paragraaf 3.3). Daarnaast kan het resterende 
bouwblok nog slechts ten dele worden bebouwd.
Ten aanzien van de voorgenomen bebouwing op de driving range kan worden opgemerkt dat 
deze thans reeds ter plaatse van de bestaande driving range planologisch mogelijk is en relatief 
eenvoudig bebouwing betreft: het bestaande afslaghonk wordt vervangen door een grotere (en 
betreft met name een afdak boven de afslagplaatsen). Dergelijke bebouwing vormt geen struc
turele aantasting van het bebouwingspatroon. Deze bebouwing wordt in dit bestemmingsplan 
geconcentreerd in een zone langs de weg in aansluiting op bovengenoemd bouwblok en (gelet 
op de gewenste bijdrage aan het herkenbaar maken van bedoelde voormalige liniedijk) op eni
ge afstand van de weg.

Effecten op het ruimtelijk beeld
De nieuwbouw op het bestaande golfcomplex is dan wel wordt voorzien van een goede land
schappelijke inpassing. De bebouwing is beperkt van omvang en heeft geen grootschalig indu
strieel aandoend karakter. Vanuit dit oogpunt vindt er dan ook geen aantasting plaats van de 
landschappelijke waarden van de aangrenzende polder (de Vijfhonderd-in-beoosten-Eede-pol- 
der).

Toetsingskader Omgevingsplan Zeeland 2006-2012
Landschapstype en karakteristieke elementen

Het plangebied is in het omgevingsplan aangeduid als dijkenlandschap binnen een polderland
schap. Voor dit landschapstype zijn de volgende karakteristieke elementen en strategieën om
schreven. Deze karakteristieken en strategieën vormen tezamen de basis voor het onderdeel 
landschap (en beeldkwaliteit) van het integrale afwegingskader.

landschapstype karakteristiek strategie

dijkenlandschap - karakteristiek patroon van binnendijken, 
veelal beplant (ronde lijnen)

- regelmatig patroon van rechte wegen
- direct aansluitend aan de dijken veel ver

spreid liggende kreekresten

nadrukkelijk aandacht voor 
versterking structuur van dij
ken (o.a. landschapsnetwerk) 
versterking van krekennet
werk door natuurontwikkeling, 
rond kreken behoud openheid

Voor nieuwe elementen en ontwikkelingen geldt verder dat deze moeten aansluiten bij het be
staande karakter van het landschap en dat deze het bestaande landschap niet mogen versto
ren. Op welke wijze deze landschappelijke inbedding vorm gegeven moet worden hangt af van 
het bestaande landschap en van de vormgeving van het specifieke plan.

Effecten beoogde ontwikkeling
De voorgenomen uitbreiding van het golfdomein tast het karakteristieke patroon van dijken niet 
aan. Verwezen wordt in dit kader naar paragraaf 2.2. en 3.3.2. waarin het volgende is aangege
ven.

Op het bestaande terrein wordt een wal in de randzone langs de Commerswerveweg gere
aliseerd, welke wordt beplant en aansluit op ter plaatse en in de omgeving reeds aanwe
zige dijklichamen, waaronder de Noordelijke Brugse Vaart Dijk (continuering structuur en 
beeld daarvan).
Aan de zuidzijde van de Brugse-Vaart - Zuidelijk Brugsevaartdijk kan de ligging van de 
voormalige liniedijk in het ruimtelijk beeld herkenbaar worden gemaakt door het vergroten 
en waarborgen van de bebouwingsvrije afstand.

De andere twee karakteristieken worden evenmin aangetast. Het patroon van de wegen veran
dert niet; de Brugse-Vaart- Zuidelijk Brugsevaartdijk wordt gehandhaafd en er zijn geen 
kreekresten die (kunnen) worden geschaad door de voorgenomen planontwikkeling.

Ten aanzien van de landschappelijke inbedding van de voorgenomen nieuwe elementen en 
ontwikkelingen is al beschreven dat van een structurele aantasting van de identiteit van de ge
hele polder geen sprake is en dat het bestaande landschap niet wordt verstoord.
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3.3.3. Cultuurhistorie
Cultuurhistorische kwaliteit

In het provinciaal beleid vormt het behouden en beschermen van cultuurhistorisch waardevolle 
elementen een belangrijk aandachtspunt bij het behoud van de regionale verscheidenheid. Om 
cultuurhistorische kenmerken en structuren integraal mee te wegen en als inspiratiebron te zien 
worden in het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 drie inpasbaarheidstrategieën onderschei
den. Voor West Zeeuws-Vlaanderen is de strategie 'versterken samenhang en herkenbaarheid 
voorwaarde voor inpassen nieuwe ontwikkeling' van toepassing. Voor (de directe omgeving 
van) het plangebied heeft deze strategie vooral betrekking op de westelijke Staats-Spaanse Li
nies met forten, schansen, liniedijken; vestingstadjes als Oostburg.

Waarden en kenmerken Vaart en Linie
Brugsche Vaart.

De Brugsche Vaart, ook Kanaal van Brugge geheten, vormde de verbinding van het Zwin met 
het Braakmangebied en liep van Coxyde naar de Passageule. Het kanaal is gegraven op initia
tief van de stad Brugge, ter verbetering van de steeds ontoegankelijker Zwin, door middel van 
doorspoeling dacht men de verzanding daar tegen te gaan. Het werk kwam gereed in 1505. 
Wegens de vele problemen, vooral met betrekking tot de bijkomende afdamming van het Zwar
te Gat, volgde openstelling van het kanaal pas in 1516. De beoogde doorspoeling van het Zwin 
mislukt echter en ook voor de scheepvaart heeft het kanaal geen betekenis gehad.
Door de bedijking van de Mauritspolder (1614) en de Oranjepolder (1618) werd de verbinding 
naar de Westerschelde afgesloten. In 1652 volgde afdamming van de verlande vaart bij Oost
burg. Het dichtgeslibde restant van het kanaal werd in 1684 aan de westzijde afgedamd, waar
door de Brugsche-Vaartpolder ontstond.

Linie van Oostburg
De Brugsevaart en Zuidelijke Brugsevaartdijk vormen een onderdeel van de Linie van Oost
burg. Deze Staatse linie is aangelegd om het Land van Cadzand en Sluis, in 1604 door Maurits 
veroverd, te verdedigen tegen Spanjaarden. In de linie werden enkele, al eerder door de Span
jaarden gebouwde forten opgenomen. Door de aanleg van de Passageulelinie en door ver
schillende inpolderingen verloor de Linie van Oostburg naderhand haar militaire waarde. De li
nie werd opgeheven in 1673 en de forten werden (grotendeels) geslecht. De wegen ten noor
den en ten zuiden van de golfbaan zijn dijken die een onderdeel vormen van de linie. De her
kenbaarheid wordt als redelijk gewaardeerd.
Ten zuidwesten van het bestaande golfdomein is het voormalige fort "Melk en Brokken"gelegen 
(globaal ter plaatse van de huidige boerderij Konijnenberg). Dit betreft een redoute, aangelegd 
door de Staatsen. In 1673 gesloopt en later als schaapstelle gebruikt. De herkenbaarheid is ge
ring.

Het gebied waar de ontwikkeling van de golfbaan is voorzien is in de "Vijfhonderd-in-beoosten- 
Eede-polder" gelegen. Deze polder kwam in 1650 tot stand als deel van de Generale Prins Wil- 
lempolder 1e gedeelte. Het gebied was geïnundeerd aan het eind van de 16e eeuw. Voorheen 
vormde het een onderdeel van een polder gelegen ten zuiden van de Brugse Vaart.

Effecten beoogde ontwikkeling
Bij de uitbreiding van het golfdomein wordt rekening gehouden met en mogelijkheden geboden 
voor het vergroten van de herkenbaarheid van de Staats-Spaanse Linie. Dit wordt bewerkstel
ligd door de volgende elementen/kan worden bereikt door:

Afstand tot de weg (Brugse Vaart-Zuidelijke Brugsevaartdijk)
Doordat voor de bebouwing aan de zuidzijde van de Brugse Vaart-Zuidelijke Brugsevaart
dijk enige afstand (ten minste 25 meter) tot de weg wordt aangehouden, kan globaal de 
ligging van de voormalige liniedijk in het ruimtelijk beeld herkenbaar worden gemaakt. 
Contrast
Gestreefd wordt naar het behoud van een contrast tussen het ruimtelijke beeld van de 
Brugse Vaartpolder en de "Vijfhonderd-in-beoosten-Eede-polder". Dit wordt vormgegeven 
door middel van onder andere de beplantingswijze. De Brugse Vaartpolder (waarin de 
Championship Course is gelegen) heeft en behoud het huidige ruimtelijk besloten karakter 
zoals dat mede wordt bepaald door de dichte randbeplanting. Daar tegenover zal in de
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"Vijfhonderd-in-beoosten-Eede-polder" in de zone langs de Brugse Vaart-Zuidelijke Brugse 
Vaartdijk geen dichte beplanting worden aangebracht.
Daarnaast en mede in dit verband wordt ook het parkeren op de grasbermen langs de 
Brugse Vaart-Zuidelijke Brugse Vaartdijk beëindigd en wordt dit geconcentreerd op een 
nieuw parkeerterrein aan de zuidzijde daarvan.
Informatie en historische route
Hierbij kan onder andere worden gedacht aaneen project dat inzicht geeft in de historische 
context van de polders, dijken en fortificaties. Dit kan bijvoorbeeld vorm worden gegeven 
door middel van een wandel- fietsroute met een folder en informatiepanelen en het daarbij 
betrekken van lokale oudheidkundigen.

Archeologie
Beleid en informatiebronnen

Ter effectuering van het provinciaal archeologisch beleid zijn de Archeologische Monumenten 
Kaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) door Gedeputeerde Sta
ten in mei 2001 vastgesteld als toetsingskader bij beoordeling van ruimtelijke plannen en pro
jecten. Ook dient rekening te worden gehouden met eventuele bij de Rijksdienst voor het Oud
heidkundig Bodemonderzoek en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) bekende ar
cheologische bodemvondsten.
Op grond van de IKAW (zie fragment hier
naast) en bekende vindplaatsgegevens 
blijkt dat alleen voor het oostelijk deel van 
het plangebied, ten zuiden van de Zuide
lijke Brugsevaartdijk, archeologische waar
den zijn te verwachten (gebieden met 
oranje kleur). Voor het westelijke deel van 
de uitbreiding van het golfterrein is er op 
grond van de bekende gegevens geen 
noodzaak tot het uitvoeren van archeolo
gisch vooronderzoek: hier geven noch de 
AMK, noch de IKAW, noch de aanwezig
heid van vindplaatsen aanleiding toe. Op 
de AMK1) met bijbehorende beschrijving is 
het plangebied geen (deel van een) terrein van een vastgestelde archeologische waarde.
Nader archeologisch onderzoek is echter noodzakelijk. De IKAW laat namelijk zones zien met 
hoge en zeer hoge verwachtingswaarden van trefkansen ter plaatse van de locaties waar de 
uitbreiding van het golfdomein, het project "wonen op de Golf" en het pelikanenverblijf zijn voor
zien. De verwachtingswaarde in het gebied van hoge trefkans is hoofdzakelijk gebonden aan 
het aanwezige niveau van een getij-inversierug, waarop resten uit de Vroege en de Late Mid
deleeuwen te verwachten zijn. De verwachtingswaarde in het gebied van middelhoge trefkans 
is hoofdzakelijk gebonden aan het aanwezige niveau van het Hollandveen, met daarop een 
jongere kleiafzetting. Hier zijn resten uit de ijzertijd, Romeinse tijd en late middeleeuwen te ver
wachten. Alleen een klein deel in de zuidwestelijke hoek van dit deel van het plangebied heeft 
op de IKAW een lage trefkans.
De archeologische verwachtingswaarde in het gebied wordt deels al bevestigd door de aanwe
zigheid van ten minste twee bekende vindplaatsen (Archis-waamemingsnummers 100029 en 
236119).
Op grond van het voorgaande is door de SCEZ archeologisch vooronderzoek noodzakelijk ge
acht om vast te stellen of, en zo ja waar zich in het plangebied nog meer archeologische resten 
bevinden en wat daarvan de waarde is en wat de waarde is van de reeds vastgestelde vind
plaatsen.

Archeologisch vooronderzoek
In opdracht van de gemeente Sluis is een vooronderzoek uitgevoerd2). Doel van dit onderzoek 
was eventueel aanwezige archeologische resten op te sporen en, voorzover mogelijk, een eer-

; Op de AMK staat een aantal geselecteerde terreinen en kernen die op dit moment bekend zijn en voor het meren
deel een status hebben omdat ze zijn voorzien van een waardering die varieert van zeer hoge archeologische 
waarden tot archeologische betekenis.

^ Golfdomein De Brugse Vaart te Oostburg, archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldon
derzoek (kartering), notitie 1157, RAAP archeologisch Adviesbureau, eindversie 1 juni 2005.
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ste indruk te geven van de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diep- 
teligging ervan. Het onderzoek had de volgende expliciete onderzoeksvragen:

Zijn in het onderzoeksgebied tot 150 cm -Mv (of tot 30 cm in de top van het Hollandveen) 
archeologische waarden aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door de geplande in
richting?
Is in het onderzoeksgebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden 
hierbij kunnen worden ingezet?

Uit het onderzoek zijn 3 nieuwe vindplaatsen naar voren gekomen. Deze liggen niet op de on
derzochte locatie, maar in de omgeving van het plangebied.
Tijdens het inventariserend archeologisch veldonderzoek zijn in het onderzoeksgebied geen 
(eenduidige) archeologische resten aangetroffen. Naar verwachting zal er als gevolg van de 
geplande werkzaamheden dan ook geen verstoring van archeologische waarden optreden. 
Derhalve worden geen aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan.

Conclusie
Het rapport is beoordeeld door de SCEZ. Deze instantie heeft met de conclusie en aanbevelin
gen in het rapport ingestemd.

3.3.4. Ruimte voor ruimte / verevening
De hoofdlijnen van het regionale en provinciale beleid ten aanzien van (ontwikkeling van/in) 
West Zeeuws-Vlaanderen zijn:

behoud van bestaande kwaliteit en ruimte voor nieuwe ontwikkeling; 
de combinatie van cultuur en natuur die het landschap door de eeuwen heen gevormd 
heeft verdient een zeer zorgvuldige benadering, maar geen bevriezing van de huidige si
tuatie.

Tevens geldt ten aanzien van de nieuwe rode functies recreatiewoningen en golfhotel ingevolge 
de het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 en het Gebiedsplan West Zeeuwsch-Vlaanderen 
"Natuurlijk Vitaal" het "rood voor groen"-principe. Realisering van deze functies is alleen moge
lijk indien (tegelijkertijd) een verbetering in de ruimte wordt bewerkstelligd: door ofwel een bij
drage in de kosten van inrichting van openbaar toegankelijke recreatienatuur dan wel door voor 
eigen rekening (gelijke kosten) eigen terrein(delen) overeenkomstig in te richten.
Voorliggende planontwikkeling voldoet hieraan. Met de ondernemer is afgesproken dat deze 
bijdraagt in de kosten van inrichting van openbaar toegankelijke recreatienatuur. Dit houdt het 
volgende in:

bijdrage recreatiewoningen/project "wonen op de golf: € 34.000,- per bruto ha ruimtebe
slag.
bijdrage (golf)hotel: € 600,- per kamer.

Deze investeringen zijn/worden privaatrechtelijk geregeld (contract) tussen gemeente, provincie 
en initiatiefnemer.

Het omgevingsplan biedt de mogelijkheid voor de realisatie van woonparken in het landelijk ge
bied (zie ook bijlage 1). Voorwaarde hierbij is dat sprake dient te zijn van een win-win situatie. 
Volgens de uitgangspunten van de ruimte voor ruimteregeling dient ter plaatse (of elders) een 
(fysiek) probleem te worden opgelost, dan wel ondersteuning te worden geboden aan gewenste 
ontwikkelingen.
In dit licht bezien past de realisatie van dit woonpark binnen de kaders van het Omgevingsplan. 
De realisatie van het project 'Wonen op de Golf en de hotelaccommodatie is gekoppeld aan en 
vormt een belangrijke financiële onderlegger voor het volgende.

Het uit de markt nemen van (leegstaande) varkensstallen.
Met de in het plan opgenomen capaciteit van 35 woningen en 80 hotelkamers kan en zal 
ongeveer de helft (circa € 2.500.000) van de aan het uit de markt nemen van 3 varkens
stallen11 verbonden kosten (ca. € 5.000.000) worden gedekt. Ook deze investering is / 
wordt privaatrechtelijk geregeld (contract) tussen de gemeente en de ondernemer. De ge
meente koopt de stallen koopt en zorgen voor sloop er van. Aanvullend hierop wordt bij de 
herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied* 21 intensieve veehouderij ter

11 Dit betreft leegstaande varkenstallen aan de Sophiaweg 5, Maagdenbergweg 13 en Coxydeweg 1 (kadastraal be
kend onder de nummers T 1475, T 1373 en T 907)

21 Begin 2007 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor deze planherziening gestart.
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plaatse eveneens uitgesloten. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
gewenste aanpak van milieuhinder als gevolg van varkensstallen in West-Zeeuws Vlaan
deren.
Voor de andere helft van de kosten zal zoals afgesproken met de provincie elders com
pensatie (additionele woningbouw) worden gezocht in samenspraak met het provinciale 
kwaliteitsteam. Deze additionele woningbouw maakt dan ook thans geen onderdeel uit van 
voorliggende plan. Hiervoor zal te zijner tijd een afzonderlijke planologische procedure 
worden gevoerd.
Daarnaast is de voorgenomen bouw van woningen en hotelaccommodatie niet alleen ruim- 
telijk-functioneel van belang voor de gewenste product- en seizoensverbreding ten be
hoeve van kwaliteitsuitbouw en waarborging van de toekomstwaarde van het golfdomein 
maar vormt deze ook een belangrijke financiële drager daarvoor. Zo kan daardoor onder 
andere de aanleg van een 9-holes starterscourse worden bekostigd waarmee mede de 
(dag)recreatieve attractie en openbare toegankelijkheid van de golfclub kan worden ver
hoogd (aanvulling op de openbaar toegankelijke centrale voorzieningen). Voor het belang 
van het toeristisch-recreatief product wordt voorts verwezen naar hetgeen daarover in pa
ragraaf 1.1. is gesteld. Daarbij is onder andere verwoord / gemotiveerd dat de door de 
golfclub beoogde ontwikkelingen concreet invulling kunnen geven aan de gewenste ver
steviging van de wooneconomie in en woonmigratie naar en aan de sociaal-economische 
positie, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van de gemeente en regio.

Concluderend kan worden gesteld dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is
met het provinciale en regionale beleid ten aanzien van verevening. De voorgenomen ontwikke
ling levert immers een belangrijke bijdrage aan:

de oplossing van de problematiek van leegstaande varkensstallen in de omgeving; 
versterking van de gewenste product- en seizoensverbreding en verhoging van de open
bare toegankelijkheid van het golfdomein;
de gewenste versteviging van de gemeente en de regio wat betreft wooneconomie en 
woonmigratie, sociaal-economische positie, belevingswaarde en toekomstwaarde;

De door provincie vereiste dubbelinvestering is aantoonbaar en is/wordt afdwingbaar geregeld.

3.4. Natuurwaarden

Algemeen
Huidige natuurwaarden

Het gebied van het golfdomein en de beoogde uitbreidingslocatie hebben in het vigerende Be
stemmingsplan Landelijk Gebied geen bestemming gekregen op grond waarvan natuurwaarden 
beschermd zouden moeten worden. Het gebied is wel aangewezen als ecologische verbin- 
dingszone (nat/droog: boomkikkerbiotoop). In de toelichting op dat plan staat vermeld dat het 
beleid gericht is op:"het stimuleren van een samenhangend netwerk van ecologische verbindin
gen via het actief stimuleren van een optimaal beheer. Dit kan via beheersafspraken (conve- 
nanten) met betrekking tot bloemdijken en watergangen".

Effecten beoogde ontwikkeling
Door de aanleg van de 9-holes starterscourse zal de natuur zich aanpassen aan de nieuwe si
tuatie. Struweelvogels en op termijn ook bosvogels zullen het gebied ontdekken. De natuur
waarden van akkers worden ingewisseld voor de natuur van opgaande beplantingen en poelen. 
Bij de concrete uitwerking en inrichting van het terrein zullen zoals in paragraaf 2.2. is aangege
ven de mogelijkheden voor natuurontwikkeling worden bezien, zoals de inpassings- en ontwik
kelingsmogelijkheid van een leefgebied voor de boomkikker en andere amfibieën in de zuidelij
ke randzone van de starterscourse.

Toetsing aan natuurwetgeving
De mogelijk geachte en gewenste functieveranderingen zijn potentiële/nieuwe ontwikkelingen 
die mogelijk effecten hebben op natuurwaarden ter plaatse en in de directe omgeving. Daarvoor 
zijn de volgende wettelijke kaders van belang:

gebiedsbescherming: Natuurbeschermingswet 1998; 
soortbescherming: Flora- en faunawet.
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Voor een beschrijving van het wettelijk kader en de rapportage van de uitgevoerde beoordelin
gen op het vlak van de gebiedsbescherming en soortbescherming wordt verwezen naar bijlagen 
2 en 3. In deze paragraaf wordt beknopt ingegaan op de belangrijkste bevindingen.

Gebiedsbescherming: Natuurbeschermingswet 1998 
Het onderzoeksgebied zelf en het plangebied van het bestemmingsplan Golfdomein de Brugse 
Vaart vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, zoals 
een staats- of beschermd natuurmonument of een speciale beschermingszone ingevolge de 
Natuurbeschermingswet 1998. Het Natura-2000 gebied Westerschelde ligt te ver van het plan
gebied om negatief beïnvloed te kunnen worden door de potentiële/gewenste in het plangebied. 
Enige directe of indirecte relatie tussen het natuurgebied Het Groote Gat en de voorgenomen 
ontwikkeling is, gezien de tussenliggende zone: rijksweg en dorpskern, niet te verwachten.

Soortbescherming: Flora- en faunawet 
Extra beschermde soorten

De werkzaamheden in het plangebied leiden tot mogelijke aantasting van de verblijfgebieden en/ 
of verstoring van de volgende extra beschermde soorten:

broedvogels: alle in het plangebied aanwezige broedvogelsoorten met een tijdelijke verblijfs
plaats;
Veldspitsmuis.

De aantasting en verstoring van vogels dient te worden voorkomen door de werkzaamheden 
buiten het broedseizoen te laten starten en geen werkzaamheden uit te voeren in een straal van 
minimaal 20 meter rond een nest. Na afloop van de werkzaamheden kunnen de vogels we
derom gebruik maken van de omgeving van het plangebied.
Door de beoogde ontwikkeling zal een zeer klein deel van de struweelbeplanting worden ge
rooid. Ten opzichte van de hoeveelheid potentieel geschikt leefgebied voor de Veldspitsmuis, 
betreft dit een verwaarloosbare hoeveelheid. Het voortbestaan van de soort komt derhalve niet 
in gevaar. De uitbreiding van het golfdomein en de daarbijbehorende landschappelijke inpas
sing / natuurontwikkeling zorgen voor het vergroten van het mogelijke leefgebied van de Veld
spitsmuis.

Overige beschermde soorten
De werkzaamheden in het plangebied leiden tot mogelijke aantasting van de leefgebieden en/of 
verstoring van de volgende overige te beschermen soorten:

zoogdieren, zoals Aardmuis, Bunzing Egel, Huismuis, Mol, Rosse Woelmuis, Tweekleurige 
Bosspitsmuis, Veldmuis en Wezel; 
amfibieën: Bruine Kikker en Gewone Pad.

Het gaat hierbij om soorten die algemeen voorkomen in Nederland, waarvoor een vrijstelling 
geldt en waarvoor geen ontheffing behoeft te worden aangevraagd.

Conclusie
De Flora- en faunawet staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. De zoogdieren en amfi
bieën die in het plangebied voorkomen zijn vermeld in tabel 1 van de Flora- en faunawet. Voor 
deze soorten geldt een algemene vrijstelling en behoeft geen ontheffing te worden aange
vraagd. Uitzondering hierop vormt de Veldspitsmuis. Deze soort staat vermeld in tabel 3. Ge
zien de uitkomsten van het aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze soort valt re
delijkerwijs te verwachten dat de ontheffing wordt verleend. Omdat uit nader onderzoek is ge
bleken dat er geen kans bestaat op het voorkomen van vleermuizen in (een van de) te slopen 
gebouwen is een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet niet noodzakelijk.

3.5. Milieukwaliteit

3.5.1. Milieuaspecten (agrarische) bedrijven
Intensieve veehouderij

In de omgeving van het plangebied, ten zuiden en ten westen van de golfbaan, bevinden zich 
twee intensieve veehouderijen: Maagdenbergweg 2a en 13. Intensieve veehouderij en de 
daarmee gepaard gaande opslag van mest, kan leiden tot stankoverlast. Het bedrijf aan de 
Maagdenburgweg 13 wordt in het kader van voorliggende planontwikkeling beëindigd en is bij 
de verdere beoordeling van het aspect geurhinder buiten beschouwing gelaten.
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De veehouderij aan de Maagdenburgweg 2a is in bezit van een vergunning krachtens de Wet 
milieubeheer voor het houden van ten hoogste 3.471 mestvarkeneenheden. Ten aanzien van 
de mogelijke geurhinder die kan ontstaan door de aanwezigheid van de intensieve veehouderij 
is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in dit geval het toetsingskader. Immers de veehou
derij aan de Maagdenbergweg 2a is aan te merken als een inrichting in de zin van artikel 1.1 
van de Wet milieubeheer. Ingevolge artikel 3 van het Besluit landbouw milieubeheer is dit be
sluit niet van toepassing op deze inrichting omdat in het bedrijf meer dan 50 mestvarkeneenhe
den aan varkens wordt gehouden. Zodoende blijft de vergunningplicht van artikel 8.1 Wet mili
eubeheer voor dit bedrijf van kracht.

De Wgv is ingevolge artikel 2 van die wet op deze inrichting van toepassing zodra een vergun
ning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen van deze inrichting wordt aange
vraagd. Zodoende is de Wgv als toetsingskader gebruikt voor het beoordelen van mogelijke 
geurhinder vanuit de veehouderij ter plaatse van de golfbaan. De wet beschrijft in artikel 3 de 
maximale norm voor geurbelasting van een veehouderij ten opzichte van een gevoelig object in 
vier situaties, deze zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

binnen de bebouwde kom buiten de bebouwde kom

concentratiegebieden 3,0 (in o.u./m3) 14,0 (in o.u./m3)
niet-concentratiegebieden 2,0 (in o.u./m3) 8,0 (in o.u./m3)

In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) staat dat de geurbelasting ten gevolge van een 
of meerdere veehouderijen word bepaald met het verspreidingsmodel ‘V-stacks gebied’. Omdat 
in deze beoordeling uitsluitend de geurhinder ten gevolge van de veehouderij aan de Maagden
bergweg 2a in ogenschouw behoeft te worden genomen is echter volstaan met een berekening 
conform het model uit 'V-Stacks vergunning'. De berekende geurbelasting is vervolgens door 
het verspreidingsmodel getoetst aan de norm zoals gesteld in artikel 3 Wgv.

Ten behoeve van de ontwikkelingen rondom het Golfdomein "de Brugse Vaart" is voor het be
drijf aan de Maagdenbergweg 2a met het verspreidingsmodel berekend of, als gevolg van de 
bedrijfsactiviteiten belemmeringen aanwezig zijn voor de beoogde woningbouw (project 'Wonen 
op de golf’). Op grond van het vergunde aantal mestvarkeneenheden (3.471 mve) is berekend 
dat de maximale geurbelasting ter plaatse van de bedrijfswoning 4,17 o.u./m3 en ter plaatse van 
het woongebied 1,50 o.u./m3 zal bedragen. Ook voor het beoogde hotel wordt de maximaal 
toegestane geurbelasting niet overschreden, de berekende geurbelasting bedraagt ter plaatse 
3,69 o.u./m3. Het bedrijf vormt derhalve geen belemmering ten aanzien van het project.

Uit de parlementaire geschiedenis bij de totstandkoming van de Wgv is expliciet de vraag aan 
de orde gesteld of een golfbaan als geurgevoelig object in de zin van de Wgv dient te worden 
aangemerkt. Deze vraag is negatief beantwoord waarop artikel 1 Wgv is gewijzigd in zijn huidi
ge redactie. Uitsluitend gebouwen die voor het verblijf van mensen zijn bestemd zijn geurgevoe- 
lige objecten in de zin van artikel 1 van de Wgv. Derhalve dient bij de inrichting van het uitbrei
dingsgebied geen rekening te worden gehouden met de intensieve veehouderij.

Dienaangaande zijn er geen belemmeringen voor het geplande hotel en het project 'Wonen op 
de golf'.

Golfbaan en clubhuis
Op grond van de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering" (2007) dient tussen golfbanen 
(het golfparcours) en nieuwe milieugevoelige functies (waaronder wonen) een richtafstand van 
circa 10 meter te worden aangehouden, geluid is het bepalende milieuaspect hiervoor. Dit 
vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling: in het plan is rekening gehouden met 
een onderlinge afstand van 10 meter en meer. Sprake is van een volledig in het golfdomein ge
ïntegreerd woonpark. Dit houdt onder andere een op de woonkavels ge(con)centreerd bebou- 
wingspatroon in. De bebouwing wordt gesitueerd op ten minste een afstand van 5 meter uit de 
perceelsgrenzen. Daarnaast wordt voorzien in een (voldoende brede) zone met groen- en wa
tervoorzieningen die de overgang markeert tussen het golfparcours en de woonkavels.
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Daarnaast zijn de veiligheidseisen van het golfspel bepalend voor het ontwerp en de inrichting 
van de Championship Course en het projectgebied "Wonen op de golf': om hinder voor omwo
nenden en/of gebruikers van de golfbanen te voorkomen worden het golfparcours, de waterlo
pen en beplantingen, de woningen en de gebieden met een (semi)openbaar karakter zo gesitu
eerd, dat rekening wordt gehouden met afzwaaiende ballen. Mede in verband met voorgaande 
aspecten (eisen/richtlijnen) wordt onder andere één van de bestaande banen van de Champi
onship Course aangepast/ingekort.

Verlichting kan hinder veroorzaken. De Championship Course is echter in de huidige situatie 
niet verlicht en zal ook in de toekomst niet worden verlicht.
Het gehele golfdomein, waaronder het clubhuis, valt binnen de werkingssfeer van het Activitei
tenbesluit. Ook de beoogde hotelaccommodatie zal wat betreft milieuregelgeving vallen onder 
dit besluit. In deze AMvB zijn milieuvoorschriften opgenomen ter voorkoming of zo veel mogelijk 
beperken van gevaar, schade of hinder voor de directe omgeving. Zo dienen de inrichtingen er
voor te zorgen dat de geluidsoverlast van het bedrijf of de accommodatie bepaalde grenzen niet 
overschrijdt. In de huidige situatie voldoet het clubhuis aan deze voorschriften.

Het projectgebied "Wonen op de golf is op ruime afstand gesitueerd ten opzichte van het cen
trumgebied van het golfdomein (omgeving bestaande clubhuis en beoogde hotelaccommodatie/ 
golfhotel): hinder is derhalve niet aan de orde of te verwachten. De afstand van het projectge
bied 'Wonen op de golf' ten opzichte van het clubhuis en het golfhotel bedraagt meer dan 600 
meter respectievelijk circa 500 meter. Door de grote afstand ten opzichte van de woningen zal 
het clubhuis kunnen blijven voldoen aan de voorschriften.

3.5.2. Luchtkwaliteit
Algemeen

Nieuwe ontwikkelingen die kunnen leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit moeten 
worden getoetst aan de in het Besluit luchtkwaliteit 2005 (hierna: Bik) opgenomen grenswaar
den. De voorgenomen realisatie van het Golfdomein (en de daarmee samenhangende ver- 
keersproductie en -attractie) kan mogelijk gevolgen hebben op de luchtkwaliteit in het plange
bied en de omgeving daarvan. In deze paragraaf vindt de betreffende toetsing plaats. In het ka
der van een goede ruimtelijke ordening dient voorts aandacht te worden besteed aan de lucht
kwaliteit ter plaatse van gevoelige functies in het plangebied. Ook op dit aspect wordt in deze 
paragraaf ingegaan.

Beleid en normstelling
In de nabijheid van wegen kan sprake zijn van lokale luchtverontreiniging die negatieve effecten 
voor de volksgezondheid kan hebben. Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd 
door het Bik. Het Bik bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxiden, zwevende deel
tjes, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen 
met name de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof van belang (zie bijlage 4). De gel
dende grenswaarden voor de laatstgenoemde stoffen zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
De grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van 
de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet).

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Bik

stof toetsing van grenswaarde geldig vanaf

stikstofdioxide
(N02)

jaargemiddelde concentratie 40 pg/m3 2010

fijn stof (PMio)1) jaargemiddelde concentratie 40 pg/m3 2005

24-uurgemiddelde concentratie maximaal 35 keer per jaar 
meer dan 50 pg/m3

2005

1) Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (artikel 5 Bik en 
bijbehorende Meetregeling).

Op grond van artikel 7 lid 1 van het Bik moeten bestuursorganen bij de uitoefening van be
voegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een
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bestemmingsplan) deze grenswaarden in acht nemen. Volgens artikel 7 lid 3 mogen bestuurs
organen deze bevoegdheden tevens uitoefenen, indien:

de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening 
van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 3a); 
bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de 
uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die 
uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 3b).

Onderzoek luchtkwaliteit
In het bestemmingsplan Golfdomein de Brugse Vaart wordt de bouw van maximaal 35 wonin
gen mogelijk gemaakt, alsmede de ontwikkeling van een golfhotel (maximaal 80 kamers) en 
een uitbreiding van de huidige Championship Course (18-holes golfbaan) met een Starters 
Course (9-holes golfbaan). Doordat deze functies verkeer genereren, is het mogelijk dat de rea
lisatie van de genoemde ontwikkelingen gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. Zodoende is on
derzocht welke gevolgen de toename van verkeer heeft op de luchtkwaliteit op de ontsluitende 
wegen (Brugsevaart, Parallelweg N58 en N58) en daarmee dus ook op de rest van de omge
ving. Daarnaast is de luchtkwaliteit ter plaatse van het projectgebied "Wonen op de Golf' onder
zocht. Maatgevend voor de luchtkwaliteit ter plaatse is de invloed van de Parallelweg N58 en de 
N58.
De berekeningen zijn uitgevoerd met het CAR ll-programma (versie 6.1.1). In bijlage 4 zijn de 
resultaten van dit onderzoek opgenomen.

Conclusie en afweging
Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkeling, als gevolg van de toename van het verkeer, een 
beperkte bijdrage levert aan de luchtkwaliteit in de omgeving (de uitkomsten met en zonder 
ontwikkeling zijn niet overal gelijk). Deze toename leidt echter niet tot een overschrijding van de 
grenswaarde uit het Bik. Langs geen van de ontsluitende wegen worden grenswaarden uit het 
Bik overschreden.

Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van het beoogde projectgebied "Wonen op de golf' wordt 
voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof en het toegestane 
aantal maal per jaar overschrijding van het 24-uurgemiddelde.

3.5.3. Wegverkeerslawaai
In de toekomstige situatie wordt een woongebied gerealiseerd. Dit is een nieuwe situatie in het 
kader van de Wet geluidhinder. Een toetsing aan de normen uit de Wet geluidhinder is dan ook 
noodzakelijk. Voor nieuwe situaties bedraagt de voorkeursgrenswaarde van de wettelijke ge
luidsbelasting aan de buitengevels van de nieuw te realiseren woningen 48 dB. Deze waarde 
mag in principe niet worden overschreden. Indien deze geluidsbelasting wel wordt overschre
den, dan zijn maatregelen noodzakelijk. Deze maatregelen kunnen variëren van maatregelen 
aan de bron (andere wegdekverharding, lagere snelheid), maatregelen in het overdrachtsge- 
bied (wallen/schermen) tot het vergroten van de afstand tussen de geluidsbron en de geluids- 
gevoelige bestemmingen. Indien dit om verschillende redenen niet mogelijk is, kan bij college 
van burgemeester en wethouders een verzoek om ontheffing voor een hogere grenswaarde 
worden gedaan. In buitenstedelijk gebied mag deze hogere grenswaarde uiterlijk 53 dB bedra
gen (uiterste grenswaarde).
In bijlage 5 is een compleet overzicht gegeven van de invoergegevens en resultaten van het 
onderzoek. In deze paragraaf zijn uitsluitend de resultaten van het onderzoek weergegeven.

Resultaten onderzoek
Wegen in het projectgebied "Wonen op de golf"

Het projectgebied "Wonen op de golf' wordt aangemerkt en ingericht als verblijfsgebied. Voor 
alle wegen in dit gebied geldt als uitgangspunt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Formeel 
zijn deze wegen conform de Wet geluidhinder gedezoneerd. Akoestisch onderzoek is dan ook 
niet noodzakelijk.
Vanuit het principe van een goede ruimtelijke ordening dient echter ook in 30 km/uur gebieden 
te worden gekeken of de geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai de wettelijke 
normen niet zal overschrijden. Gelet op het aantal woningen en de daarbijbehorende maximale 
verkeersproductie (waardoor sprake is van een berekende verkeersintensiteit in 2017 van 
maximaal circa 950 mvt/etmaal) kan echter worden gesteld dat zich geen overschrijdingen van
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de wettelijke normen zullen voordoen. Voor de wegen binnen het woongebied zijn dan ook 
geen knelpunten ten aanzien van het wegverkeerslawaai te verwachten.

Resultaten SRM l-onderzoek parallelweg N58, de Brugsevaart en de Noordelijke Brugse- 
vaartweg

Ten aanzien van het wegverkeerslawaai van de parallelweg van de N58, de Brugsevaart en de 
Noordelijke Brugsevaartweg op de gevels van de nieuwe woningen, was de verwachting dat dit 
niet tot significante problemen zal leiden. Om deze reden is volstaan met het berekenen van de 
relevante 48 dB-contour met behulp van de Standaard Rekenmethode I. Uit de berekeningen 
met behulp van deze rekenmethode blijken op de relevante waarneemhoogte van 4,5 meter de 
volgende 48 dB-contouren. Hierbij is rekening gehouden met de wettelijke aftrek conform artikel 
111 g van de Wet geluidhinder (voor wegen met een maximumsnelheid van 60 km/uur geldt 
een wettelijke aftrek van 5 dB, voor wegen met een maximumsnelheid van 80 km/h geldt een 
wettelijke aftrek van 2 dB).

Tabel 2 48dB-contouren in meters uit de wegas

weg afstand 48 dB(A)-contour uit de wegas

Parallelweg N58 26 meter

Brugsevaart 15 meter

Noordelijke Brugsevaartweg 10 meter

De woningen liggen op aanzienlijk grotere afstand uit de as van de weg. Vanuit het aspect weg
verkeerslawaai zijn ten aanzien van de genoemde wegen geen knelpunten aanwezig.

Resultaten SRM ll-onderzoek N58
Aanvullend SRM-I onderzoek wijst uit, dat de 48 dB-contour van de hoofdrijbaan van de N58 op 
de maatgevende waarneemhoogte van 4,5 meter circa 159 meter uit de as van de weg ligt . 
Een deel van het projectgebied 'Wonen op de golf' ligt, uitgaande van het verkavelingsvoorstel, 
binnen deze contour. Aanvullende maatregelen zijn dan ook gewenst, teneinde de geluidsbe
lasting aan de gevels te reduceren tot op of onder deze waarde van 48 dB. Mede ook uit oog
punt van een adequate landschappelijk inpassing is gekozen voor de aanleg van geluidswal.
Met behulp van de SRM-II methode is vervolgens een model van de situatie opgebouwd, waar
in onder andere de verschillende maaiveldhoogtes zijn ingevoerd. Met behulp van "trial and er- 
ror" is vervolgens de meest noodzakelijke walhoogte bepaald. Uit de resultaten blijkt dat een 
walhoogte tussen 4,35 meter (noordelijk deel) en 5 meter (zuidelijk deel) ten opzichte van het 
peil van de N582) zorgt voor een zodanige geluidsreductie dat alle woningen in het verkave
lingsvoorstel een geluidsbelasting van 48 dB of minder ondervinden. Voorts is daarbij in een 
deel van het beoogde woongebied een beperkte verlaging van het maaiveld noodzakelijk. De 
bestaande glooiingen in dit gebied worden enigszins vereffend. Uitgegaan wordt van realisering 
van een kom vormig profiel (hiermee wordt tevens het beoogde watersysteem ondersteund). Ter 
plaatse van de geplande woningen wordt in het noordelijk deel van het gebied maximaal 0,75 
meter en in het zuidelijk deel maximaal 0,50 meter afgegraven. In het middendeel (grootste 
deel) blijft ter plaatse van de geplande woningen de huidige maaiveldhoogte gehandhaafd.

3.5.4. Bodemkwaliteit
Ten behoeve van een duurzame ontwikkeling en beheer wordt gestreefd naar het volgende.

Gesloten grondbalans
Uitgangspunt in de voorgenomen ontwikkeling is een gesloten grondbalans. Dit houdt in dat de 
vrijkomende grond bij de beoogde ontwikkelingen wordt hergebruikt en de aanvoer van zand 
(en dergelijke) van elders zoveel mogelijk wordt voorkomen/beperkt. De grond die vrijkomt bij 
bijvoorbeeld de aanpassingen van bestaande watergangen en bij de aanleg van waterpartijen, 
groenvoorzieningen, IT-stroken, cunetten, bouwputten en dergelijke, zal binnen het gehele

Inclusief wettelijke aftrek van 2 dB(A) voorwegen met een maximumsnelheid van 80 km/uur.
^ Peilhoogte N58 = 1,25 meter +NAP
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plangebied worden benut. Te denken valt aan de aanleg van de geluidswal, het geheel of ge
deeltelijk ophogen van de woonpercelen en landschappelijke vormgeving/ inrichting van het 
golfdomein. Het ophogen zal overigens geschieden op een wijze waarmee de natuurlijke afwa
tering naar en in het watersysteem wordt bevorderd en wateroverlast wordt voorkomen.
Alleen indien strikt noodzakelijk (ingeval van tekort) vindt aanvoer van uitsluitend schone grond/ 
schoon zand plaats (bijvoorbeeld ten behoeve van cunetten en hierna genoemde selectieve op
hoging).

Selectief ophogen en afgraven in relatie tot watersysteem
De grond die vrijkomt bij bijvoorbeeld de aanpassingen van bestaande watergangen en bij de 
aanleg van waterpartijen groenvoorzieningen, IT-voorzieningen, cunetten, bouwputten en derge
lijke, zal binnen het golfdomein worden benut; onder andere bij de aanleg van de geluidswal, het 
geheel of gedeeltelijk ophogen van de woonpercelen en landschappelijke vormgeving/inrichting 
van het golfdomein. Dit ophogen zal geschieden op een wijze waarmee de natuurlijke afwatering 
naar en in het watersysteem wordt bevorderd en wateroverlast wordt voorkomen.

Waarborgen bodemkwaliteit
Overeenkomstig het provinciaal beleid geldt als uitgangspunt dat voldaan moet worden aan een 
voor het beoogde gebruik geschikte bodemkwaliteit, waarbij de eventuele risico's voor mens en 
milieu verantwoord zijn. Dit houdt in dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde func
tie.
Voor alle bestemmingen waar sprake is van een functiewijziging of herinrichting dient ten minste 
het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch bodemonderzoek te worden 
verricht. Indien op grond van historische informatie blijkt dat in het verleden activiteiten hebben 
plaatsgevonden met een verhoogd risico op bodemverontreiniging, dient een volledig verkennend 
bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Op basis van geconstateerde belemmeringen uit dit on
derzoek, kan vervolgens worden nagegaan welke maatregelen moeten worden genomen om die 
belemmeringen weg te nemen (functiegericht saneren).

Projectgebied "Wonen op de golf"
In opdracht van initiatiefnemer Brugse Vaart N.V. is voor het projectgebied "Wonen op de golf' 
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd1). De rapportage van dit onderzoek meldt dat in 
alle grondmengmonsters de aangetroffen concentraties rond de streefwaarden schommelen. 
Voor nikkel is een lichte verontreiniging boven de streefwaarde aangetroffen. In het grondwater 
is ter hoogte van vier peilbuizen een licht verhoogd gehalte aan chroom gemeten.
Ten aanzien van deze aangetroffen gehalten in het grondwater en de lichte verontreiniging met 
nikkel in de grond wordt in de rapportage gesteld dat met zekerheid mag worden aangenomen 
dat het hier een natuurlijke aanrijking betreft. In de omgeving is sprake van van nature ver
hoogde gehalten.
Op grond van deze resultaten wordt geconcludeerd dat voor de onderzochte locatie aan de 
Brugse Vaart te Oostburg (i.c. het projectgebied voor de beoogde woningbouw) geen verdere 
onderzoeksinspanningen noodzakelijk zijn en dat er geen gebruiksbeperkingen zijn. De bodem 
is derhalve geschikt voor de beoogde functie.

Golfbaan en hotel
Op grond van historische kaarten en informatie met betrekking tot eerder uitgevoerde bodem
onderzoeken merkt de gemeente de locaties voor de uitbreiding van de golfbaan en voor het 
hotel aan als niet-verdachte locatie. De gronden zijn altijd in gebruik geweest als akkerland en/ 
of grasland. Er hebben voor zover bekend in het verleden geen (voor de bodemkwaliteit) risico
volle activiteiten plaatsgevonden.
Dit betekent dat in het kader van voorliggend bestemmingsplan geen nader bodemonderzoek 
behoeft te worden verricht en er geen risico's voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig 
zijn.
Bij de aanvraag voor bouwvergunning voor het hotel dient conform NEN 5740 een bodemon
derzoek te worden overlegd.

1) Verkennend bodemonderzoek "Terrein gelegen aan de Brugse Vaart te Oostburg", Laboratoria Van Vooren N.V., 
kenmerk 05/A0134, 21 februari 2005.
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Voormalige bedrijfskavel
De locatie van de voormalige bedrijfskavel aan de overzijde van de golfbaan is bij voorbaat ver
dacht. Derhalve is een bodemonderzoek uitgevoerd door Grond-, Gewas-, en milieulaborato- 
rium "Zeeuws-Vlaanderen"1. De onderzoeksresultaten tonen in zowel de boven- als ondergrond 
een lichte verontreiniging minerale olie aan. Verder wordt in de ondergrond in één monster een 
lichte verontreiniging PAK (som 10) gedecteerd. In het grondwater wordt een lichte verontreini
ging arseen en nikkel gedecteerd.
Op grond van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de resultaten geen aanleiding 
geven voor nader bodemonderzoek. Er zijn geen risico's voor de volksgezondheid en het milieu 
aanwezig.

Geconcludeerd wordt dat de beoogde ontwikkelingen geen invloed hebben op de bodemkwali
teit. Tevens vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor de beoogde ontwikkelingen.

3.6. Overige aspecten

3.6.1. (Buis)leidingen en telecommunicatieverbindingen
Beleidskader
Planologisch relevante leidingen

Voor planologisch relevante leidingenstroken, (buis)leidingen en hoogspanningsleidingen (of - 
verbindingen) dienen het leidingenbelang en de bijbehorende veiligheidsgebieden en toetsings- 
afstanden te worden beoordeeld. Dit geldt ook voor overige leidingen met zones waarbinnen 
anderszins planologisch beperkingen gelden. Doorgaans krijgen de leidingenstroken, 
(buis)leidingen en hoogspanningsleidingen in een bestemmingsplan een specifieke bestem
ming. De consequenties voor de gebruiks- en bouwmogelijkheden in de veiligheidsgebieden en 
toetsingsafstanden dienen tegen het leidingbelang te worden afgewogen.
Voorts moeten optisch vrije paden ten behoeve van telecommunicatieverbindingen (straalpa- 
den) in het bestemmingsplan worden gewaarborgd.

Niet-planologisch relevante leidingen
Niet planologisch relevante leidingen behoeven geen planologische bescherming in de vorm 
van een bestemming. Het betreft hier leidingen (riool(pers)leidingen, leidingen nutsvoorzienin
gen, drainageleidingen) die uitsluitend een functie voor de aanwezige functies in het gebied 
(kavelaansluitingen) vervullen. Deze leidingen zijn veelal aangelegd langs / in combinatie met 
aanwezige infrastructuur. Bij de technische uitwerking van het plan wordt de veiligheid van deze 
kabels en leidingen gewaarborgd via het systeem van het KLIC-zuid* 2). Ten minste 
drie werkdagen voor de aanvang van graafwerkzaamheden zal door degene die de graafwerk
zaamheden uitvoert contact moeten worden opgenomen met het KLIC waarbij wordt gemeld 
waar en wanneer wordt gegraven.

Toetsing
In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen leidingstroken en geen planologisch 
relevant aan te merken solitaire leidingen aanwezig of voorzien, waarmee in het plan rekening 
moet worden gehouden. Voorzover er niet-planologisch relevante leidingen aanwezig zijn, zul
len de leidingbeheerders bij herinrichting van het gebied worden betrokken. Daarbij is vooral 
een gastransportleiding met een diameter van 110 mm en een maximale werkdruk van 4 Bar 
van belang.
In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen hoogspanningsverbindingen en geen 
optisch vrije paden voor telecommunicatieverbindingen aanwezig, waarmee in het plan reke
ning moet worden gehouden.

Conclusie
Het aspect leidingen vormt geen belemmering voor de uitvoering van de voorgenomen ontwik
kelingen

Verkennend bodemonderzoek "Brugsevaartdijk 3 te Oostburg, kadastraal bekend Oostburg T 1379 ged.), project- 
nummer 07A0280, 22 maart 2007 .

2)
Klic: Kabel- en lei ding informatiecentrum.
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3.6.2. Afval
Tijdens de realiseringsfase van de aangegeven ontwikkelingen en daarna geldt een gescheiden 
inzameling/afvoer van afval.
In het golfdomein wordt thans reeds voorzien in "centraal geregelde" en frequente ophaal van 
gft- en huishoudafval: onder andere met (kleine/lichte) wagens. De aangegeven ontwikkelingen 
waaronder het project "Wonen op de Golf' worden hierin meegenomen. Waar nodig wordt voor
zien in additionele verzamelplekken (daarvoor aangewezen en ingerichte opstelplaatsen) voor 
gft- en huishoudvuil. De toegankelijkheid van het golfdomein voor (grotere) vuilniswagens blijft 
hiermee beperkt: tot met name de Brugse Vaart en het centrumgebied van het golfdomein. Op 
het terrein wordt hinder en schade aan wegdek en het watersysteem (onder andere onge
wenste grondverdichting) als gevolg van de grotere/zwaardere vuilniswagens hierdoor voorko
men. Ook draagt dit bij aan de gewenste beperking van oppervlakteverharding (onder andere 
van belang in relatie tot de beeldkwaliteit en het watersysteem).

3.6.3. Lichthinder en duisternis
Bij de ontwikkeling (én beoordeling) van nieuwe plannen in het landelijk gebied van onder an
dere én vooral de regio West Zeeuws-Vlaanderen dient het aspect lichthinder nadrukkelijk 
meegenomen te worden bij de locatieafweging. Nieuwe initiatieven met een aanzienlijke licht- 
uitstraling vormen een aantasting van de omgevingskwaliteit en zijn om die reden niet aan
vaardbaar.
in paragraaf 3.5.1. is al vermeld dat de Championship Course in de huidige situatie niet is ver
licht en ook in de toekomst niet zal worden verlicht. Verder wordt zoveel mogelijk ingezet op zo
genaamde oriëntatieverlichting. Alleen bij de parkeerplaatsen, langs de entree en bij de gebou
wen, is een betere verlichting gewenst. Ten einde ook hier de lichtuitstraling naar het relatief 
donkere buitengebied tot een minimum te beperken, wordt uitgegaan van relatief lage licht
masten en een type verlichtingsarmatuur met weinig lichtuitstraling naar de omgeving (opzij en/ 
of omhoog).

3.6.4. (Externe) veiligheid
Wet- en regelgeving

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren voor de directe omgeving bij een ongeval tij
dens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden 
risico's dienen aanvaardbaar te blijven.
Voor het plangebied is alleen het transport van gevaarlijke stoffen over de weg van belang, aan
gezien in en in de directe omgeving van het plangebied geen:

inrichtingen aanwezig zijn die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
inclusief de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen;
inrichtingen aanwezig zijn die zijn opgenomen in het Register Risicosituaties Gevaarlijke 
Stoffen (RRGS)1).
geen planologische relevant leidingen aanwezig zijn.

Daarnaast vindt ook geen transport van gevaarlijke stoffen plaats over spoor- of vaarwegen. Hier
na wordt dan ook uitsluitend ingegaan op het wegtransport.
In de normgeving ten aanzien van externe veiligheid worden twee begrippen onderscheiden: het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

Vervoer gevaarlijke stoffen
In de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (2004) is het externe veiligheidsbe
leid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen opgenomen. 
Het vervoer van gevaarlijke stoffen via buisleidingen wordt via ander beleid gewaarborgd.
Op basis van de circulaire is voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse 
van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 10’5 per jaar en de streefwaarde 10"6 per jaar. In 
nieuwe situaties is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 10"6 per 
jaar; voor beperkt kwetsbare objecten in nieuwe situaties geldt een richtwaarde van 10'6 per 
jaar.

Het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (ook wel Risicoregister genoemd) is een landelijk register waarin risi
cosituaties met gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd. In het register staan alle bedrijven waar met (grote hoeveelhe
den) giftige, brandbare, explosieve en nucleaire stoffen worden gewerkt of worden opgeslagen. Ook zijn gegevens 
over transportroutes (incl. buisleidingen) van gevaarlijke stoffen opgenomen.
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De norm voor het groepsrisico heeft de status van oriënterende waarde. Voor het groepsrisico 
geldt een inspanningsverplichting (de kans dat een grotere groep mensen bij een dergelijk onge
val is betrokken). Dit risico laat zich niet in de vorm van een risicocontour op een kaart weerge
ven, maar kan wel worden vertaald in een dichtheid van personen per hectare. Op basis van de 
circulaire geldt bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van 
het GR een verantwoordingsplicht11. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als in 
nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een afstand van 200 meter vanaf het tracé in 
principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik.
In (de omgeving van) het plangebied vindt het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals LPG, pro
paan, ammoniak en broom, plaats over de provinciale weg N58 (Schoondijke-Sluis). Uit een in 
opdracht van de provincie Zeeland recent uitgevoerde risico-inventarisatie voor het wegtransport 
van gevaarlijke stoffen in Zeeland21 blijkt dat dit transport in de huidige situatie geen aanleiding 
geeft tot risicoknelpunten. Uit het onderzoek is gebleken dat de plaatsgebonden risicocontouren 
van zowel kwetsbare als minder kwetsbare functies (10"6 en 10‘5) zich op de transportroute zelf 
bevinden. De oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt langs genoemde weg niet over
schreden.

Risico-evaluatie
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een woongebied (het project 
'Wonen op de golf). Daarnaast wordt het golfcomplex uitgebreid met een 9-holes starters- 
course. Ook is realisering van enige verblijfsrecreatie gewenst.
In de huidige situatie is, zoals uit het voorgaande blijkt, geen sprake van overschrijding van de 
oriënterende waarde voor het GR. Het beoogde woongebied ligt binnen de hiervoor genoemde 
afstand van 200 meter. Uitgaande van maximaal 35 woningen voor permanente bewoning en 
een gemiddelde woningbezetting van 2,5 personen per woning zal het aantal personen binnen 
de zone met circa 90 toenemen. Voor recreatieve bewoning kan worden gerekend met een 
maximale bezetting op basis van het aantal slaapplaatsen per woning. In het kader van voorlig
gend bestemmingsplan wordt uitgegaan van gemiddeld 6 slaapplaatsen per recreatiewoning. 
Bij volledige recreatieve bewoning van de woningen zal het aantal personen langs de weg met 
ruim 200 toenemen. Het GR zal daardoor stijgen.

Op grond van de provinciale beleidsvisie Externe Veiligheid (mei 2005) is bij ruimtelijke plannen 
geen uitgebreide verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk wanneer:
a. de geplande (kwetsbare) objecten buiten het invloedsgebied liggen (dan is er geen 

groepsrisico), of
b. het een enkel (kwetsbaar) object in een nagenoeg maagdelijke omgeving betreft (dan is 

het groepsrisico zeer laag)31, of
c. het een enkel (kwetsbaar) object in een al zeer volle omgeving betreft, waardoor het effect 

op het groepsrisico marginaal is4).
Pas als de risicosituatie niet voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden a, b of c, vereist 
de provincie een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico, waarbij aandacht wordt be
steed aan de criteria zelfredzaamheid, beheersbaarheid en resteffecten. Zoals al eerder ge
noemd ligt het beoogde woongebied binnen het invloedsgebied van de N58 en is derhalve een 
uitgebreide verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk.

Afweging
Verwacht wordt dat de toename met ruim 200 personen niet zal leiden tot een zodanige verho
ging van het groepsrisico, dat sprake is van een overschrijding van de oriënterende waarde. Het 
(groeps)risico als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen bij het Golfdomein Brugse Vaart

De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is per transportsegment gemeten 
per kilometer en per jaar:

10"* 2 * 4 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers;
10‘6 voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers;
10‘8 voor een ongeval met ten minste 1000 dodelijke slachtoffers; 
enzovoort (een lijn door deze punten bepaalt de oriëntatiewaarde).

2)
Risico-inventarisatie wegtransport Zeeland, Adviesgroep AVIV BV, 2006.

31 Tot een factor 10 onder de oriënterende waarde vereist de provincie geen uitgebreid onderzoek naar het groepsrisi
co.4)
Tot een toename van het groepsrisico van 10% beschouwt de provincie de toename als marginaal.
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wordt derhalve aanvaardbaar geacht. De gemeente is echter eerstverantwoordelijke voor het 
ruimtelijk beleid en het beleid met betrekking tot rampenbestrijding en zal daarom een afweging 
maken binnen daarvoor aanwezige randvoorwaarden.
Deze paragraaf geeft een aanzet voor deze afweging. Daarbij is gebruik gemaakt van de pro
vinciale beleidsvisie Externe Veiligheid. Deze beleidsvisie sluit aan op het rapport Toetsingska
der Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht1), waarin een methode is ontwikkeld 
voor het op een volwaardige wijze inbrengen van het externe veiligheidsaspect bij het maken en 
beoordelen van ruimtelijke plannen. Op grond van deze methode dient, om het GR in voorlig
gende situatie juist te kunnen beoordelen, inzicht te worden verschaft in de zelfredzaamheid en 
beheersbaarheid.

Zelfredzaamheid
Het criterium zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in staat zijn om zich op 
eigen kracht in veiligheid te brengen. Zelfredzaamheid kan positief worden beïnvloed door:

de voorzieningen in het gebied waarmee vluchten mogelijk wordt gemaakt (infrastructurele 
mogelijkheden);
de fysieke mogelijkheden van de aanwezige populatie om te vluchten;
de mate waarin men is voorbereid op de eventuele noodzaak om te vluchten of hiertoe tijdig
instructies ontvangt (mentale mogelijkheden).

In het kader van de beoogde ontwikkeling van het woongebied is van belang dat zich binnen 
het invloedsgebied in het algemeen geen personen met een lage zelfredzaamheid (zoals in zie
kenhuizen, verpleegtehuizen en kinderdagverblijven) zullen bevinden. Er zal sprake zijn van 
laagbouw, die gemakkelijker is te ontvluchten dan hoogbouw. Bij het ontwerp van de beoogde 
woningen zal rekening worden gehouden met goede ontvluchtingswegen. Deze dienen te vol
doen aan de handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid (NVBR, 2003) en ter goed
keuring worden voorgelegd aan de gemeentelijke brandweer.
Daarnaast vormt alarmering van personen (middels een Waarschuwing Alarmering Paal (WAS- 
paal) en voorlichting (risicocommunicatie) een belangrijk aandachtspunt bij de verdere (techni
sche) ontwikkeling van de planvorming.

Beheersbaarheid
Het criterium beheersbaarheid richt zich op de inzetbaarheid van de hulpverleningsdiensten en 
in hoeverre zij in staat zijn om hun taken goed uit te voeren en daarmee verdere ontwikkeling 
van het schadebeeld kunnen voorkomen.
Bij de toetsing (op bestemmingsplanniveau) van nieuwe ontwikkelingen dient vooral aandacht 
te worden besteed aan aspecten als bereikbaarheid voor de hulpverleningsdiensten, opstelmo
gelijkheden, inzetbaarheid van middelen en hulpverleningscapaciteit. Nagegaan dient te worden 
of de randvoorwaarden en omgevingscondities voor de hulpverlening akkoord zijn.
Hoewel in het schetsontwerp is uitgegaan van minimale wegprofielen zullen de bereikbaarheid 
van de woningen en opstelmogelijkheden bij de uitwerking van het ontwerp worden gewaar
borgd. Daarnaast kan worden geconstateerd dat het goifdomein goed bereikbaar is via de (pa
rallelweg van de) rondweg/N58. De locatie is binnen de voorschreven aanrijdtijden te bereiken 
voor hulpdiensten (brandweer en ambulance).
Daarnaast zal in overleg met de Veiligheidsregio Zeeland en de gemeentelijke brandweer aan
dacht worden besteed aan bluswatervoorzieningen en brandkranen.

Conclusie
Over de provinciale weg N58 (Schoondijke-Sluis) vindt vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
LPG, propaan, ammoniak en broom, plaats. Uit de in opdracht van de provincie Zeeland uitge
voerde risico-inventarisatie blijkt dat zowel de 10"6 plaatsgebonden risicocontour als de oriënte
rende waarde van het groepsrisico ter plaatse niet worden overschreden. De geringe toename 
van het GR wordt aanvaardbaar geacht.
Het aspect externe veiligheid vormt zodoende geen belemmering voor de voorgenomen ontwik
keling.

1* Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht, projectnummer 34425, maart 2004, TNO Mili
eu, Energie en Procesinnovatie.
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In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de in de hiervoor be
schreven ruimtelijk-functionele opzet van het golfdomein is vertaald in een bestemmingsrege
ling op de plankaart en in de voorschriften.
In paragraaf 4.1 zijn eerst enkele algemene uitgangspunten vermeld die bij het opstellen van de 
bestemmingsregeling zijn gehanteerd. Paragraaf 4.2. geeft inzicht in de systematiek van de ju
ridische regeling (plankaart en voorschriften). De bestemmingsvoorschriften worden vervolgens 
in paragraaf 4.3. toegelicht.

4.1. Algemene uitgangspunten voor de regeling

De in voorafgaande hoofdstukken beschreven ruimtelijk-functionele opzet van het golfdomein 
als ook de in het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied reeds bestaande mogelijkheden 
(rechten) vormen de uitgangspunten voor de op de plankaart geprojecteerde bestemmingen en 
begrenzingen, alsmede voor de voorschriften.
Voor de bestemmingsregeling zijn de volgende algemene uitgangspunten van belang.

Het bestemmingsplan moet een actuele bestemmingsregeling omvatten voor het golfdo
mein waarin mogelijkheden worden geboden voor het (her)inrichten van gedeelten van het 
bestaande terrein voor wonen en verblijfsrecreatie én voor de uitbreiding van het terrein in 
de Vijfhonderd-in-beoosten-Eede-polder. Rekening moet worden gehouden met flexibele 
mogelijkheden voor het golfdomein ondersteunende (gebouwde en overige) voorzieningen/ 
accommodaties ten behoeve van beheer en onderhoud gewenst.
De bestemmingsregeling is voorts afgestemd op de wens om ontwikkelingen te sturen en 
daar waar noodzakelijk, vast te leggen. Dit heeft een weerslag op:
- de plankaart (bijvoorbeeld door het aangeven waar wel en waar niet gebouwd mag wor

den);
- de voorschriften (in principe ruime gebruiksmogelijkheden toestaan met alleen indien 

noodzakelijk beperkingen).
De gewenste openheid langs de Brugse Vaart-Zuidelijke Brugsevaartdijk (Staats-Spaanse 
Linies: onderdeel van de Linie van Oostburg) en de minimaal aan te houden afstanden tot 
een nabijgelegen intensieve veehouderij moeten worden gewaarborgd.

4.2. Leeswijzer bestemmingsregeling

De bestemmingsregeling bestaat uit de volgende onderdelen: 
de plankaart; 
het renvooi;
de voorschriften (vier hoofdstukken).

Leeswijzer plankaart en renvooi
Op de plankaart is de bestaande situatie, wat betreft bebouwing en kadastrale eigendomsgren- 
zen, in de ondergrond weergegeven. Daarop zijn vlakken getekend waarin door middel van een 
aanduiding is aangegeven welke bestemming ter plaatse geldt. Deze bestemmingen zijn per per
ceel of voor enkele percelen gezamenlijk met een letter aangeduid of met een combinatie van let
ters. Voorts geven de aangebrachte cijfers de toelaatbare hoogtemaat aan.
De betekenis van de aanduidingen (cijfers en letters tussen haakjes) wordt verklaard in het ren
vooi (legenda plankaart). Dit overzicht is opgesplitst in bestemmingen (zoals Recreatie), in sub- 
bestemmingen (bijvoorbeeld bij de bestemmingen Recreatie subbestemming golfbaan) en na
dere aanwijzingen (zoals (z) waarbij de betekenis van (z) in de voorschriften wordt aangege
ven).

De bestemmingen corresponderen met afzonderlijke artikelen in hoofdstuk II (Bestemmingen) 
van de voorschriften. Enkele van de genoemde "overige aanduidingen" zijn eveneens in de 
voorschriften verwerkt, enkele aanduidingen zijn alleen in het renvooi aangegeven (bijvoorbeeld 
de plangrens).
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Voor een beoordeling van de gebruiks- en bouwmogelijkheden ter plaatse van een perceel 
dient derhalve op de plankaart de aangebrachte aanduiding te worden bekeken, het renvooi te 
worden geraadpleegd voor het kiezen van het juiste bestemmingsartikel in de voorschriften, 
waarna het bijbehorende artikel dient te worden gelezen. Deze volgorde is de meest doelmatige 
wijze om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor het gebruik 
en bebouwing van een perceel.

In het navolgende wordt nader ingegaan op de opzet en indeling van de voorschriften.

Leeswijzer voorschriften
De volgorde in de voorschriften komt overeen met de publicatie "Op dezelfde leest" van het Ne
derlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV). Deze volgorde wordt 
ook voor nationale wetgeving gehanteerd. De voorschriften zijn als volgt opgezet:

Hoofdstuk I van de voorschriften bevat inleidende voorschriften als begripsbepalingen (arti
kel 1) en regels voor de wijze van meten (artikel 2). Deze voorschriften zijn noodzakelijk 
voor een juiste interpretatie van de bestemmingsvoorschriften. Bij het bepalen van hoog
tematen van gebouwen en andere bouwwerken is van belang dat gemeten moeten worden 
vanaf de hoogte van de weg of de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte 
maaiveld.
In hoofdstuk II zijn de afzonderlijke bestemmingen opgenomen die voor het plangebied 
van toepassing zijn. In het algemeen geldt dat de bestemmingen die op de plankaart het 
meest in het oog springen als eerste worden genoemd. In deze voorschriften is het toe
laatbare gebruik van gronden en bouwwerken aangegeven (doeleindenomschrijving) en 
zijn diverse bepalingen inzake het bouwen opgenomen. Bedacht moet worden dat deze 
bouwvoorschriften niet van toepassing zijn op de categorie zogeheten "vergunningvrije 
bouwwerken". Van een aantal bouwvoorschriften kan vrijstelling worden verleend. Deze 
vrijstellingsbepalingen zijn eveneens opgenomen in de bestemmingsartikelen.
Hoofdstuk III omvat algemene bepalingen die voor het gehele plangebied van toepassing 
zijn:
- gebruik van gronden en bouwwerken;
- dubbeltelbepalingen;
- hoogte-aanduidingen;
- overschrijding bouwgrenzen.
Deze algemene bepalingen zijn van belang voor een juiste interpretatie van de bestem- 
mingsbepalingen. Omdat het bestemmingsplan onder andere betrekking heeft op reeds 
aanwezige gebouwen en dus verschillen kunnen voorkomen tussen regeling en feitelijke 
situatie, is een artikel "Bestaande afstanden en andere maten" opgenomen. Een nadere 
toelichting op deze algemene bepalingen, die zoveel mogelijk zijn afgestemd op vigerende 
regelingen en hedendaagse jurisprudentie, is niet nodig. Daarnaast is in dit hoofdstuk een 
algemene vrijstellingsbevoegdheid opgenomen die ruimte biedt om van de bepalingen die 
in de voorafgaande hoofdstukken zijn opgenomen, af te wijken.
In dit hoofdstuk zijn ook voorschriften inzake de procedure opgenomen, die gevolgd moet 
worden bij toepassing van de in het plan opgenomen vrijstellings- en wijzigingsbevoegd- 
heden.
De overqanqs- en slotbepalingen zijn ondergebracht in hoofdstuk IV van de voorschriften. 
In dit hoofdstuk is onder andere bepaald hoe moet worden omgegaan met het gebruik van 
en bouwen voor thans nog aanwezige functies die niet in overeenstemming zijn met het 
plan.

4.3. Toelichting op de bestemmingsvoorschriften

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde bestemmingen en wat bin
nen deze bestemmingen is toegestaan (gebruik en bouwen).

Recreatie
Gebruik van de gronden

Het huidige golfdomein alsmede de uitbreiding in de Vijfhonderd-in-beoosten-Eede-polder zijn 
bestemd tot Recreatie met de subbestemming golfbaan.
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De gronden mogen derhalve voor een golfbaan in de ruime zin van het woord worden gebruikt 
(wegen en paden, parkeerterrein, detailhandel als ondergeschikte activiteiten). Horeca is toege
staan als afgeleide activiteit van het golfdomein en uitsluitend ter plaatse van het vlak rond het 
bestaande clubhuis met de subbestemming "golfbaan met bijbehorende horecadoeleinden" 
(Rgh).

Bebouwen van de gronden
Ten behoeve van de bestemming mogen gebouwen worden gebouwd, geconcentreerd ter 
plaatse van de opgenomen bouwvlakken (bestemmingsvlakken voorzien van een hoogteaan- 
duiding) aan weerszijden van de Brugse Vaart-Zuidelijke Brugsevaartdijk. Op twee bouwvlak
ken (Rg6 en Rgh6) is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan. Op twee overige bouwvlak
ken, voorzien van de nadere aanwijzing (opp), is per bouwvlak maximaal 250 m2aan gebouwen 
toegestaan. Buiten de bouwvlakken is een beperkte oppervlakte aan bebouwing toegestaan: 

tot een maximum bouwhoogte van 3 meter;
met een bebouwingsoppervlakte van in totaal maximaal 20 m2 per te onderscheiden deel- 
vlak.

Op de overige gronden zijn geen gebouwen toegestaan.

Woon- en Verblijfsrecreatieve doeleinden en Tuinen
Gebruik van de gronden

Het oostelijk deel van het bestaande golfdomein zal benut worden voor wonen en mogelijk ook 
verblijfsrecreatie. Deze gronden mogen worden gebruikt zowel voor wonen (permanente bewo
ning en gebruik als tweede woning door eigenaar/gebruiker) als ook voor verblijfsrecreatie (het 
verhuren van de accommodatie aan steeds wisselende verblijfsrecreanten). Eveneens zijn toe
gestaan aan huis gebonden beroepen (in artikel 1 van de planvoorschriften wordt dit begrip na
der toegelicht).

De bestemming Tuinen is opgenomen voor de gronden die wel ten dienste van het woongenot 
gebruikt mogen worden (beplanting, terras, zwembad) maar niet mogen worden bebouwd.

Bebouwen van de gronden
De gronden mogen uitsluitend worden gebouwd indien de aanleg en instandhouding van de 
beoogde grondwal (geluidwerende voorziening) is gewaarborgd. De bouwvoorschriften bij de 
bestemming Woon- en Verblijfsrecreatieve doeleinden zijn er op gericht om de bebouwing op 
het bouwperceel te concentreren. Hoofdgebouwen mogen vrijstaand of met een maximum van 
twee aaneen worden gebouwd. In beide situaties gelden specifieke bouwvoorschriften voor af
standen tot de perceelsgrens.
De goothoogte is in beginsel begrensd op maximaal 4 meter. Per woning is deels een hogere 
goothoogte mogelijk (zie artikel 2, lid 3). Daarnaast mag voor 5 hoofdgebouwen/woningen vrij
stelling verleend worden voor een goothoogte van maximaal 6 meter. Voor de maximaal toe
laatbare bouwhoogte van gebouwen is vastgelegd dat deze 5 meter hoger mag zijn dan deze 
maximaal toelaatbare goothoogten.
Het maximum aantal woningen is vastgesteld op 35.

Verkeersdoeleinden, Groenvoorzieningen en Water
Binnen het te ontwikkelen woongebied (tevens verblijfsrecreatief gebied) is voor een speciale in
richting van de openbare ruimte gekozen: structuur en inrichting van de ontsluitingswegen en 
groenvoorzieningen zijn geïnspireerd door de golfbaan, waterafvoer vindt plaats via een mede in 
de groenvoorzieningen geïntegreerd watersysteem. Met de keuze voor de Verkeersdoeleinden én 
de bestemming Groenvoorzieningen en Waterdoeleinden is deze inrichting ook vastgelegd.
De bestemming Groenvoorzieningen is opgenomen voor die gronden die uit oogpunt van land
schappelijke inpassing van belang zijn. Dit betreft met name de aanwezige en gewenste rand- 
beplanting/groenvoorzieningen langs de Brugse Vaart-Zuidelijke Brugsevaartdijk en de Com- 
merswerveweg (waaronder geluidswal). Voor de aanleg en instandhouding van de grondwal, 
het dijklichaam aan de zuidzijde van het bestaande golfdomein en de daarop aan te brengen 
beplanting zijn in het bestemmingsplan de subbestemmingen 'cultuurhistorisch waardevolle dijk' 
(GRcd) en "grondwal' (GRgw) opgenomen met daaraan gekoppeld een aanlegvergunning- 
stelsel. Ingevolge dit aanlegvergunningstelsel is voor het aantasten van de grondlichamen en 
beplanting een vergunning nodig van het college van burgemeester en wethouders. Bovendien
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mogen de woningen niet worden gebouwd als niet ook de aanleg en instandhouding van de wal 
circa is gewaarborgd.
De voor de landschappelijke inpassing (eveneens) van belang zijnde bestaande dijken aan de 
noord- en westzijde van het golfdomein zijn en blijven bestemmingsplanmatig geregeld in het 
bestemmingsplan voor het aangrenzende landelijk gebied.

Gebruiksbepalingen
In de gebruiksbepalingen is mede overeenkomstig jurisprudentie aangegeven welk gebruik ver
boden is en welke gebruiksvormen van dit verbod zijn uitgezonderd. De zogeheten "toverfor
mule" (vrijstelling voor het meest doelmatige gebruik) is ook in dit artikel ondergebracht.

Flexibiliteits bepalingen
Het bestemmingsplan bevat, zoals eerder reeds is aangegeven, een aantal flexibiliteitsbepalin- 
gen. De belangrijkste zijn hierna aangegeven.
a. Een bepaling voor ondergeschikte overschrijdingen van de op de plankaart aangegeven 

bouwgrenzen.
b. Vrijstellingsbevoegdheden voor verhoging van de hoogtematen en geringe afwijkingen van 

het plan.
c. Een wijzigingsbevoegdheid voor overschrijdingen van bestemmingsgrenzen.
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In dit hoofdstuk wordt beknopt ingezoomd op de financiële uitvoerbaarheid en handhaving van 
het plan.

5.1. Financiële uitvoerbaarheid

Ten behoeve van de financiële uitvoerbaarheid is onderzoek uitgevoerd naar de planeconomi
sche aspecten. Golfclub Oostburg "De Brugse Vaart heeft gegevens overlegd waaruit blijkt dat 
de voorgenomen investeringen in aankoop, inrichting en beheer van terrein, de sanering van 
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en het project "Wonen op de golf' en het golfhotel fi
nancieel uitvoerbaar zijn.
Voorts is overeengekomen dat de golfclub een bijdrage stort in het zogenoemde "rood voor 
groen"-fonds. (Zie paragraaf 3.3.4 "Rood voor groenbeleid"). Uit dit fonds wordt de ontwikkeling 
van nieuwe natuurwaarden met recreatief medegebruik ("recreatienatuur") in de gemeente be
kostigd
Gelet op het vertrouwelijke karakter zijn de financiële bedrijfsgegevens niet in deze paragraaf op
genomen.

5.2. Handhaving

Tegen activiteiten, die in strijd zijn met het bestemmingsplan zal het gemeentebestuur, admini
stratiefrechtelijk optreden, op grond van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb).

Voor een aanvaardbaar handhavingsbeleid wordt in de eerste plaats gestreefd naar een vol
doende draagvlak. Een bestemmingsplan met weinig draagvlak houdt immers het risico in dat 
het slecht wordt nageleefd en is dan weinig zinvol.
In verband hiermee is het bestemmingsplan zodanig opgezet dat het voor zoveel mogelijk be
trokkenen een duidelijke, toegankelijke en op de hedendaagse behoeften en eisen afgestemde 
bestemmingsregeling bevat.
Verder wordt informatie verstrekt omtrent de inhoud van het bestemmingsplan. Hiermee wordt 
onder andere beoogt het begrip bij de burger te vergroten. Het geven van voorlichting vormt 
daarmee ook een belangrijke schakel in de handhavingactiviteiten. Van gemeentewege worden 
hiertoe de nodige activiteiten ondernomen, waaronder een inspraakbijeenkomst.

Daarnaast worden de voorschriften in de praktijk toegepast en gehandhaafd. Ten aanzien van 
overtredingen zal een actief handhavingsbeleid worden gevoerd. Getracht wordt de controle
werkzaamheden ten aanzien van geconstateerde overtredingen op een intensieve manier uit te 
voeren.
Handhaving van al of niet recreatieve bewoning is voor voorliggende plangebied niet aan de or
de. De in dit bestemmingsplan opgenomen woningen zijn aangewezen voor woon- en ver- 
blijfsrecreatieve doeleinden (WvR): ze kunnen zowel permanent worden bewoond als recreatief 
worden gebruikt.

Wanneer sancties aan de orde zijn en moeten worden getroffen, zal dit op consistente wijze, 
maar met oog voor de juridische spelregels, worden gedaan. Indien de activiteiten niet kunnen 
worden gelegaliseerd, zullen de instrumenten van aanschrijving, stillegging bouw, bestuurs
dwang en dwangsom worden toegepast. De uitvoering van de strafrechtelijke vervolging ligt in 
handen van het Openbaar Ministerie.

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg 710.007130.00



Uitvoerbaarheid 44

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg 710.007130.00



6. Resultaten inspraak en overleg 45

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de resultaten van de voorgeschreven pro
cedures voor inspraak en overleg en op de in vervolg daarop aangebrachte ambtshalve wijzi
gingen.

6.1. Resultaten inspraakprocedure (ex artikel 6a WRO)

Het voorontwerpbestemmingsplan (versie 25-07-2006) heeft ingevolge de "Inspraakverordening 
gemeente Sluis" met ingang van 17 augustus 2006 tot en met 13 september 2006 ter inzage 
gelegen op het gemeentehuis te Oostburg. Tijdens de periode van terinzagelegging is eenieder, 
zoals ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden en natuurlijke rechtspersonen, in de 
gelegenheid gesteld op het plan te reageren.

Op 30 augustus 2006 is een inspraakbijeenkomst gehouden. Op deze bijeenkomst waren, in
clusief vertegenwoordigers van de Golfclub Oostburg "De Brugse Vaart, 12 belangstellenden. 
Toen ingebrachte mondelinge reacties of vragen zijn tijdens de bijeenkomst al beantwoord. In 
bijlage 6 van deze plantoelichting is het verslag van deze bijeenkomst opgenomen.

Gedurende genoemde inspraakperiode zijn schriftelijke reacties ingediend door:
1. 't Duumpje, Natuurbeschermingsvereniging West Zeeuws-Vlaanderen;
2. M.&.A. van den Eijnden "Oostburg" B.V.;
3. A. Moggré.
In het navolgende wordt op deze reacties ingegaan.

Ad 1. 't Duumpje, Natuurbeschermingsvereniging West Zeeuws-Vlaanderen, Phi- 
lipsweg 9a, 4501 PH Oostburg, 2 gelijkluidende brieven van 12 september 2006
Inspraakreactie

a. Het voorontwerpbestemmingsplan Golfdomein de Brugse Vaart geeft weinig aanleiding tot 
het maken van opmerkingen. Het is een degelijk en goed doortimmerd plan, waar met alle 
facetten rekening gehouden is. Er wordt op gerekend dat de beoogde duurzaamheid en de 
ruimtelijke kwaliteit ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden.

b. Op grond van ervaringen van de vereniging uit het verleden wordt aangegeven dat een
maal vastgestelde bouwhoogtes soms geheel anders uitpakken, omdat bepaalde regels 
voor velerlei uitleg vatbaar zijn en dat er huns inziens in het voorontwerp toch nog wat 
open einden zitten. Verzocht wordt de maximale bouwhoogtes (NOK-hoogte) voor de 35 
woningen, gezien het landelijk gebied en de nabije ligging van de rondweg, vast te stellen 
op 8 m.

Commentaar gemeente
a. De eerste opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. De duurzaamheid en de ruim

telijke kwaliteit van het plan wordt zowel door gemeente als de initiatiefnemer van groot 
belang geacht.

b. De in het plan opgenomen regeling voor de bouwhoogten (nokhoogten) van gebouwen en 
andere bouwwerken is geenszins voor velerlei uitleg vatbaar en bevat geen open einden. 
Tenzij op de kaart anders is aangegeven mag de maximum bouwhoogte van gebouwen 
niet meer dan 5 meter hoger zijn dan de op de kaart aangegeven maximum goot- of boei- 
bordhoogten. De bouwhoogten binnen de bestemming Woon- en verblijfsrecreatieve doel
einden mogen nooit meer dan 11 meter bedragen. Voor gebouwen binnen de bestemming 
Recreatie kan dit (na toepassing van de algemene vrijstellingsbevoegdheid in artikel 15) 
ten hoogste 12,65 meter zijn. Voor overkappingen in het plan gelden de in artikel 13 
(Hoogteaanduidingen) lid 4 en 5 geregelde maximum bouwhoogten.
De voorgestane bebouwingshoogten voor het project "Wonen op de Golf' worden land
schappelijk alleszins acceptabel en verantwoord geacht. Overwegend wordt uitgegaan van 
relatief lage bebouwing met een goothoogte van maximaal 4 meter en een nokhoogte van 
maximaal 9 meter). Bepaald en gemotiveerd is dat voor enkele (ten hoogste 5 woningen) 
alleszins deels een enigszins hogere bebouwing in maximaal twee bouwlagen met kap 
(met goot- en nokhoogten van maximaal 6 meter respectievelijk 11 meter) gewenst en toe-

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg 710.007130.00



Resultaten inspraak en overleg 46

laatbaar is. De gemeente is van mening dat met deze beperkte bebouwingshoogte, het 
beoogde parkbeeld van dit en het aangrenzende golfbaancomplex alsmede de situering 
achter een (geluids)wal met opgaande beplanting, een bestaande dijk (Noordelijke Brug- 
sevaartdijk) en een afschermende groensingel langs de Brugsevaart de landschappelijke 
inbedding op adequate wijze wordt gewaarborgd. De hoogte van de bestaande en de te 
realiseren opgaande beplanting heeft of bereikt al gauw (zeker ter plaatse van de wal) een 
hogere hoogte dan bedoelde bebouwing. Voorts wordt opgemerkt dat dergelijke bebou- 
wingshoogten in de omgeving voorkomen en geen uitzondering zijn.

Ad 2. M.&.A. van den Eijnden "Oostburg"BV, Postbus 155, 5750 AD Deurne, brief 
van 12 september 2006
Inspraakreactie

Bezwaar wordt gemaakt tegen het woningbouwplan op de golfbaan, welke gelegen is achter het 
agrarische bedrijf (vleesvarkenshouderij) van de insprekers aan de Maagdenbergweg 2a te 
Oostburg. De bedrijfsvoering, zoals deze nu is, komt in de toekomst in gevaar indien er wonin
gen gebouwd gaan worden op deze locatie. Insprekers zijn van mening dat in de nabije omge
ving van de vleesvarkenshouderij geen woningen passen, aangezien zij klachten verwachten 
van de bewoners. Het bedrijf heeft een agrarische bestemming: rekening dient gehouden te 
worden met de stankcirkel voor zulke bedrijven.

Commentaar gemeente
Uit toetsing aan de Wet geurhinder en veehouderij (paragraaf 3.5.1.) blijkt dat ter plaatse van de 
woningen ruim wordt voldaan aan de maximaal toegestane geurbelasting als gevolg van de be
drijfsactiviteiten. De woningen vormen geen belemmering voor de bedrijfsvoering. Omgekeerd 
vormt de vleesvarkenshouderij evenmin een belemmering voor de voorgenomen woningbouw/ 
verblijfsrecreatieve ontwikkeling. Indien het bedrijf werkt volgens de milieuvergunning, zullen 
eventuele klachten over het bedrijf niet gegrond zijn.

Ad 3. A. Moggré, Appelstraat 11, 4528 KB St. Kruis, brief van 13 september 2006
Als agrarische buurman van dit terrein aan de westzijde van de uitbreiding in zuidelijke richting 
van het golfterrein worden de volgende bedenkingen tegen dit plan geuit.

Inspraakreactie
a. Bezwaar wordt gemaakt tegen art. 3.1 sub c voor zover het een strook betreft van 10 me

ter gemeten vanuit de insteek van de meest westelijk gelegen waterloop van de uitbreiding 
in zuidelijke richting. Dit in verband met onderhoud van de waterloop door het waterschap. 
Voorstel:

primair: handhaving agrarische bestemming zonder bouwmogelijkheden in welke 
vorm of oppervlakte dan ook en geen beplanting toegestaan;
secundair: de nadere aanwijzing (z) van toepassing verklaren op een strook van mini
maal 10 meter gemeten vanuit de insteek van de meest westelijk gelegen waterloop 
van de uitbreiding in zuidelijke richting en daarbij geen beplanting toestaan;
(met verwijzing naar artikel 3.3 sub b) op deze strook van 10 meter geen bouwwerken 
toestaan en geen beplanting.

b. Bezwaar wordt gemaakt tegen de te ruime bebouwingsmogelijkheid op het gehele terrein 
van de uitbreiding voor gebouwen tot 200 m2. Tracht gebouwen enigszins te concentreren 
zodat ze niet overal schots en scheef over het terrein (> 15ha) komen te staan, welke vrij
heid het plan nu wel biedt.

c. Archeologisch onderzoek dient voor de bouwplaatsmogelijkheden wel te worden verricht. 

Commentaar gemeente
a. In de plantoelichting is in het kader van de watertoets reeds aangegeven dat rekening 

moet en wordt gehouden met de Keur Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. De sloten langs de 
randen van de beoogde uitbreiding van het golfdomein vallen onder de regelgeving van 
deze keur. In het inrichtingsplan voor de golfbaan wordt in verband met de benodigde ruim
te voor onderhoud en berging van de bij het onderhoud van deze sloten uitkomende stoffen 
de in de keur aangegeven bepalingen en maatvoering als randvoorwaarde meegenomen 
(zie ook paragraaf 3.2.3.). De ter plaatse opgenomen bestemmingen zijn hierop af
gestemd. Zo is onder andere hier geen bebouwing e.d. mogelijk. Het opnemen van ge
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vraagde agrarische bestemming is in dit verband niet relevant en sluit niet aan op de func
tie van het terrein, waartoe betreffende gronden behoren.

b. Naar aanleiding van de gemaakte opmerking zijn de gebieden waar bedoelde bebouwing 
kan worden gerealiseerd verkleind en in aansluiting op reeds geplande bouwvlakken meer 
centraal op het terrein gesitueerd. In samenhang met deze concentratie van de bebou- 
wingsmogelijkheden is een ondergeschikte aanpassing van het bouwvlak ter plaatse van 
de centrale voorzieningen doorgevoerd (een op de feitelijke situatie afgestemde grenscor
rectie). Naar aanleiding van inmiddels gewijzigde inzichten is gelijktijdig de toegestane be- 
bouwingsoppervlakte enigszins opgehoogd (er wordt echter binnen de thans op grond van 
het bestemmingsplan Landelijk Gebied reeds geldende maximaal toegestane bebou- 
wingsoppervlakte gebleven).

c. In de plantoelichting is aandacht besteed aan archeologie. Aangegeven is dat er archeolo
gisch vooronderzoek is uitgevoerd en dat dit heeft aangetoond dat er geen vervolgonder
zoek behoeft te worden gedaan. Ook is aangegeven dat het SCEZ, waaraan het onder
zoeksrapport en deze conclusie zijn voorgelegd, hiermee heeft ingestemd.

6.2. Resultaten overlegprocedure (ex artikel 10 Bro)

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 
is het voorontwerpbestemmingsplan (versie 25-07-2006) aan de volgende instanties toegezon
den met het verzoek te reageren:
1. Provinciale Commissie Omgevingsbeleid (PCO).
2. Veiligheidsregio Zeeland.
3. Delta N.V.
4. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.
5. Rijkswaterstaat.
6. Gasunie.
7. SCEZ.
De Gasunie heeft in haar brief van 17 augustus 2006 meegedeeld dat er in dit plangebied geen 
leidingen of stations van hun bedrijf aanwezig zijn en voor het overige geen opmerkingen geuit. 
De instantie onder 7 reageert via de PCO. Op de ingekomen reacties wordt in het navolgende 
ingegaan.

Ad 1. Provinciale Commissie Omgevingsbeleid (PCO), brieven 23 april 2007 en 
24 juli 2007
Algemeen

De PCO heeft op 14 december 2006 het voorontwerpbestemmingsplan (versie 25-07-2006) be
handeld. In verband met gaande zijnde nieuwe ontwikkelingen is toen besloten nog geen advies 
uit te brengen over dit plan. De commissie heeft wel verzocht het ambtelijk pre-advies richting 
de gemeente te communiceren. Een naar aanleiding hiervan geactualiseerd voorontwerpbe
stemmingsplan (versie 14 maart 2007) is wederom in het kader van artikel 10 van het Besluit op 
de ruimtelijke ordening voorgelegd aan de PCO. In dat plan zijn naast een reactie op het amb
telijk pre-advies tevens de ingekomen inspraak- en overleg reacties verwerkt. In het voorlig
gende plan is genoemd ambtelijk pre-advies komen te vervallen, aangezien dit geen officiële 
overlegreactie is. Deze is "over-ruled" en vervangen door de feitelijke uitgebrachte overlegreac- 
tie van de PCO.
In haar brief c.q. overlegreactie van 23 april 2007 heeft de PCO gereageerd op het vooront
werpbestemmingsplan (versie 14 maart 2007). De PCO had slechts enkele opmerkingen, 
waaronder zogenaamde categorie 1 opmerkingen. Deze categorie 1 opmerkingen hadden ech
ter geen betrekking op inhoudelijke wijzigingen in het bestemmingsplan, maar op het over
leggen van een getekende overeenkomst en het bieden van garanties. De commissie heeft 
aangegeven dat bij akkoordbevinding van bedoelde overeenkomst en garantie en een ongewij
zigd bestemmingsplan een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO kan volgen.
In vervolg hierop heeft op voordracht van de PCO de gemeente bij brief van 20 juni 2007 deze 
gevraagde aanvullende informatie aan de PCO toegezonden.
De PCO heeft deze beoordeeld en geaccordeerd en heeft op basis daarvan in haar (ver- 
volg)overlegreactie (brief van 24 juli 2007) aangegeven dat zij tot de conclusie is gekomen dat 
de eerder gemaakte categorie 1 opmerkingen als vervallen kunnen worden beschouwd. Een 
belangrijke overweging daarbij was onder andere dat thans voldoende garantie wordt geboden
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(in het kader van de ruimte voor ruimte regeling) voor de sloop en het voorkomen van terug
bouwen van enkele varkensstallen. Specifiek is daarbij het volgende aangegeven. In de over
legde getekende overeenkomst tussen de gemeente en de Brugse Vaart N.V. is vastgelegd dat 
bedoelde stallen worden gesloopt binnen een jaar na de vaststelling van het bestemmingsplan 
of de verlening van vrijstelling of zodra begonnen wordt met de bouw van de 35 woningen. Te
vens heeft de gemeente zich verplicht de huidige bebouwingsmogelijkheden op betreffende 
percelen planologisch ongedaan te maken: uiterlijk het eerste kwartaal van 2008 zal hiervoor 
een bestemmingsplanherziening in procedure worden gebracht. Omdat de stallen in eigendom 
van de gemeente zijn is een voorbereidingsbesluit niet noodzakelijk.
Dit betekent tevens dat de genoemde vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO (met in achtne
ming van de aangeven voorwaarde) kan worden gevolgd.

Gelet op het voorgaande resteren voor voorliggende bestemmingsplan nog slechts de volgende 
2 opmerkingen van de PCO (uit de brief c.q. overlegreactie van 23 april 2007).

Overlegreactie
a. De PCO stemt in met de ruimte voor ruimteregeling voor de in het kader van de in voorlig

gend bestemmingsplan geplande ontwikkeling. Onder de voorwaarde dat bij vervolgont- 
wikkeling (tweede fase) nog een verrekening kan plaatsvinden. Dit zal bij de behandeling 
van het betreffende toekomstige bestemmingsplan door de PCO worden beoordeeld en 
kan derhalve consequenties hebben voor dat plan.

b. Op pagina 1 van het akoestisch onderzoek is aangegeven dat Gedeputeerde Staten een 
hogere grenswaarde kunnen afgeven. Sinds 1 januari 2007 moet dit door het college van 
Burgemeester en wethouders worden afgegeven.

Gemeentelijk commentaar
a. De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. Bij vervolgontwikkeling wordt hier

mee rekening gehouden.
b. Betreffende tekst is overeenkomstig aangepast.

Ad 2. Veiligheidsregio Zeeland, brief van 13 september 2006
De "Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" stelt beperkingen aan het ruimtege
bruik in het gebied op minder dan 200 meter van een route of tracé. Het geprojecteerde woon
gebied ligt geheel binnen de genoemde 200 meter, om die reden maakt het bestuur van de Vei
ligheidsregio Zeeland gebruik van de mogelijkheid advies uit te brengen met betrekking tot het 
groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de om
vang van een ramp of zwaar ongeval.
De "Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" stelt beperkingen aan het ruimtege
bruik in het gebied op minder dan 200 meter van een route of tracé. Het geprojecteerde woon
gebied ligt geheel binnen de genoemde 200 meter, om die reden maakt het bestuur van de Vei
ligheidsregio Zeeland gebruik van de mogelijkheid advies uit te brengen met betrekking tot het 
groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de om
vang van een ramp of zwaar ongeval.

Overlegreactie
a. Bleve (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) en toxische wolk dienen als maatge

vende scenario's te worden beschouwd. Indien ter hoogte van het plangebied een aarden 
(geluids)wal wordt aangelegd, dan zal dit zeker bij het scenario bleve een positieve bij
drage leveren op het beperken van de effecten. Gelet op de maatgevende scenario's wor
den de volgende aanbevelingen gedaan:
1. bereikbaarheid: de wegenstructuur dient te voldoen aan de Handleiding Bluswater- 

voorziening en bereikbaarheid (NVBR, september 2003) en ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan de gemeentelijke brandweer.

2. bluswatervoorziening: de bluswatervoorziening in het woongebied moet voldoen aan de 
Handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid (NVBR, september 2003). Het 
ontwerp van de bluswatervoorzieningen zal ter nadere goedkeuring moeten worden 
voorgelegd aan de gemeentelijke brandweer.

3. Alarmering: Ten behoeve van het alarmeren van de personen is het noodzakelijk dat 
een Waarschuwings Alarmering Systeem (WAS-paal) wordt geplaatst. Geadviseerd 
wordt om de kosten mee te nemen in het exploitatieplan.
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4. Voorlichting: Naar aanleiding van de risico's met de verschillende effecten waar dit 
woongebied aan wordt blootgesteld, is voorlichting aan betrokkenen over rampen en 
zware ongevallen noodzakelijk.

5. Vervoer gevaarlijke stoffen voor het wegverkeer. In verband met de toename van het 
groepsrisico is een goede ontvluchting (zie bereikbaarheid) en beheersbaarheid van 
belang. Om de scenario's bij het wegtransport enigszins beheersbaar te houden zullen 
er langs deze route ter hoogte van het plangebied brandkranen aanwezig moeten zijn. 
De invulling daarvan zal ter goedkeuring aan de gemeentelijke brandweer moeten wor
den voorgelegd.

b. Gevraagd wordt om, indien wordt afgeweken van het advies, hiervan terugkoppeling te 
doen.

Gemeentelijk commentaar
a. Bij de planontwikkeling zal met de genoemde maatgevende scenario's rekening worden 

gehouden. Opgemerkt kan worden dat de aarden (geluids)wal als voorwaarde in het be
stemmingsplan is opgenomen, om aan geldende geluidsnormen te kunnen voldoen. Met 
betrekking tot de gemaakte aanbevelingen (1 - 5) is van belang dat deze aspecten niet 
planologisch relevant zijn. In het kader van bestrijding en beperking van de omvang van 
een ramp of een zwaar ongeval acht de gemeente de genoemde aanbevelingen van be
lang voor de verdere uitwerking van de planvorming. Eén en ander zal gebeuren in direct 
overleg met de gemeente brandweer.

b. In overleg met de gemeentelijke brandweer zullen maatregelen ten behoeve van de veilig
heid worden getroffen. Als daarbij sprake is van afwijking van het advies, zal de Veilig- 
heidsregio Zeeland daarvan op de hoogte worden gesteld.

Ad 3. Delta N.V., brief van 26 september 2006
Overlegreactie

In het plangebied bevindt zich een 10 kV station en een transformatorstation van DELTA N.V. 
Daarnaast liggen er laag- en middenspanningskabels van en naar dit station en bevinden zich 
ook een gastransportleiding, een gasdistributieleiding en een waterleiding in het plangebied. Al
vorens Delta akkoord kan gaan met dit plan willen zij eerst de gevolgen en eventuele aanpas
singen van hun netwerk in opdracht van de eigenaar van de golfbaan of de gemeente exact in 
kaart brengen. Pas wanneer er een overzicht is van de consequenties die het plan met zich 
meebrengt wordt het plan beoordeeld.

Gemeentelijk commentaar
Uit aanvullende informatie van de Delta is gebleken dat door het plangebied behoudens kavel- 
aansluitingen uitsluitend een gasttransportleiding met een diameter van 110 mm en een maxi
male werkdruk van 4 Bar ioopt. Deze leiding is planologisch niet relevant, dat wil zeggen: noch 
het tracé zelf als de afstemming op (beperkt) kwetsbare objecten behoeft een regeling in het 
bestemmingsplan. De Delta heeft mondeling met deze conclusie ingestemd.

Ad 4. Waterschap Zeeuws Vlaanderen, brief van 27 september 2006
Overlegreactie

a. De uitbreiding grenst aan de noordzijde aan de zuidelijke bermsloot van de Zuidelijke 
Brugsevaartdijk en aan de west- en zuidzijde aan een waterloop. Voor de goede orde mer
ken wij op dat de verbodsbepalingen van de Keur waterschap Zeeuws-Vlaanderen daar 
onverkort op van toepassing zijn.

b. Aandacht gevraagd voor dammen/duikers in de bermsloot langs de Zuidelijke Brugse
vaartdijk. In verband met de stremming van de waterafvoer in het gebied heeft sanering 
daarvan de voorkeur.
Aangegeven is dat er water geborgen wordt in de infiltratietransportstroken en de water
partijen. Er dient als gevolg van de planontwikkeling 1.500 m3 water geborgen te worden in 
het gebied. Geadviseerd wordt ter controle een berekening te laten maken waaruit blijkt of 
de waterpartijen inderdaad van voldoende grootte zijn en wat de peilstijging in de water
partijen zijn, rekening houdend met waterafvoer van het golfdomein en het woningbouw
gebied.
In het plan wordt opgemerkt dat er mogelijk veen in de ondergrond aanwezig is. Ten aan
zien van het aspect bodemdaling merken wij op dat dit van invloed kan zijn op de woning
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bouw en de na te streven waterhuishouding (zowel voor wat de kwantiteit en de kwaliteit 
betreft) binnen het plangebied.

c. De naamgeving van de wegen is onjuist. De naam Zuidelijke Brugsevaart dient gewijzigd 
te worden in Brugsevaart en aan de noordzijde van het bestaande terrein liggen van west 
naar oost de Veerhoekpolderweg en de Noordelijke Brugsevaartdijkweg.

d. Betwijfeld wordt of de genoemde grasstroken aan weerszijden van de hoofdentree wel tot 
het golfterrein kunnen worden gerekend: een gedeelte van de bermen is waterschapsei- 
gendom.

e. Vlak langs de Brugsevaart zijn een tweetal perceelsgedeelten voorzien van de aanduiding 
Rg4. Gelet op de verkeersveiligheid (uitzichthoeken) acht het waterschap het niet wense
lijk dat daar bouwwerken worden geplaatst.

Gemeentelijk commentaar
a. In paragraaf 3.2.3. van de plantoelichting is reeds aandacht besteed aan bedoelde keur. 

Aangegeven is dat de sloten langs de randen van de beoogde uitbreiding van het golfdo- 
mein vallen onder de regelgeving daarvan en dat bij het concrete inrichtingsplan voor de 
golfbaan deze als randvoorwaarde wordt gehanteerd.

b. De gemaakte opmerkingen hebben betrekking op technische uitvoerbaarheidaspecten 
welke in dit planstadium nog niet aan de orde zijn. Te zijner tijd, op het moment van de 
daadwerkelijke (technische) uitwerking en inrichting van het plangebied zal een en ander 
en voor zover relevant uiteraard in overleg met het waterschap nader worden bezien. 
Mocht op basis van dan uit te voeren bedoelde berekeningen blijken dat alsnog aanleg 
van extra waterberging noodzakelijk is dan is deze in het golfdomein alsnog goed in te 
passen (gelet op de beschikbare ruimte, en aard en functie van het terrein). Ook wordt dan 
de mogelijke aanwezigheid van veen en genoemde bodemdaling nader bezien/onderzocht 
en zullen afhankelijk van de resultaten zo nodig gerichte maatregelen worden getroffen.

c. De namen zijn ontleend aan het kadasterplan. De namen zullen overigens voor het gehele 
buitengebied nog eens worden nagelopen. De opmerking is niet relevant voor voorliggend 
bestemmingsplan.

d. De genoemde grasstroken aan weerszijden van de hoofdentree zijn eigendom van het 
golfdomein. De eigendommen van het waterschap komen overeen met de verkeersbe- 
stemming.

e. Ter plaatse wordt een poortconstructie voorgestaan welke de toegang markeert tot het 
woongebied. Hiermee ontstaat een attentiepunt welke juist de aandacht er op vestigt dat 
ter plaatse wegen van verschillende orde op elkaar aansluiten. Hiervan kan juist een vei- 
ligheidsverhogend effect vanuit gaan. Over de concrete situering en uitvoering van de 
poort zal met het waterschap en initiatiefnemers worden overlegd. Erkend wordt dat de 
poortconstructie de zichthoek van de bestuurders komende vanaf het woongebied zo min 
mogelijk moet belemmeren. In genoemd overleg zal worden bezien of ook snelheidsverla- 
gende maatregelen op de Brugsevaart mogelijk zijn. Gedacht kan worden aan het aanleg
gen van een kruispuntplateau (waarmee de snelheid van maximaal 60 km/h kan worden 
afgedwongen). Omdat het hier een kruispunt betreft van wegen met een verschillend snel- 
heidsregime is het noodzakelijk om de voorrang te regelen.

Ad 5. Rijkswaterstaat, brief van 10 november 2006
Overlegreactie

a. In paragraaf 3.5.3 (wegverkeerslawaai) wordt bij de resultaten van het onderzoek uitge
gaan van een maximale verkeersproductie van circa 700 mvt/etmaal. In bijlage 4 (Onder
zoek Luchtkwaliteit) wordt op blz. 2 nog uitgegaan van een maximale verkeersproductie 
van 500 mvt/etmaal. Niet duidelijk is welke aanname juist is. Dit kan van invloed zijn op de 
resultaten van het onderzoek voor verkeerslawaai dan wel voor de luchtkwaliteit.

b. Op grond van de resultaten SRM ll-onderzoek blijkt dat de aanleg van een geluidswal met 
een hoogte van 3,5 meter voldoende is om de geluidsbelasting voor de recreatiewoningen 
terug te brengen tot 50 db(A) of minder. Gezien de beperkte afstand van deze woningen 
tot de parallelweg is niet duidelijk op welke wijze deze wal gerealiseerd kan worden.
De geluidswal is waarschijnlijk bestemd als Groenvoorzieningen(GR). Dit is niet duidelijk 
uit de tekst op te maken

c. De parkeervoorziening aan de Brugse Vaart is gepland langs de Zuidelijke Brugse Vaart- 
dijk. Dit lijkt in tegenspraak met het streven om de waarden en kenmerken van deze Vaart 
te versterken. Op blz. 25 van de toelichting wordt hierbij dan ook opgemerkt dat het parke
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ren in de grasbermen langs de Brugse Vaart zal worden beëindigd door de aanleg van een 
nieuw parkeerterrein zuidelijk van deze Vaart. Op de plankaart is dat niet duidelijk waar te 
nemen.

d. De rijksweg N58 is vanaf 1 januari 2007 in beheer overgedragen aan de Provincie Zeeland 
waarnaar voor de verdere procedureafhandeling dan ook wordt verwezen.

Gemeentelijk commentaar
a. Paragraaf 3.5.3 is naar aanleiding van de gemaakte opmerking aangepast. In bijlage 4 zijn 

twee tabellen opgenomen. In tabel 1 van deze bijlage is per wegvak weergegeven de toe
name van het verkeer als gevolg van de ontwikkeling: voor de Brugsevaart is daarbij spra
ke van +750 mvt/etmaal. In tabel 2 zijn de verkeersintensiteiten per wegvak weergegeven: 
voor 2017 bedragen deze voor de Brugsevaart 200 mvt/etmaal exclusief de ontwikkeling 
en 950 mvt/etmaal inclusief de ontwikkeling (waaruit ook genoemde verkeerstoename is te 
herleiden). De aangepaste tekst in paragraaf 3.5.3 is ten aanzien hiervan verduidelijkt.

b. In de plantoelichting is in paragraaf 2.2.1 (op pagina 10) aangegeven dat bedoelde ge
luidswal in de randzone langs de Commerswerveweg wordt geïntegreerd in de groenstruc
tuur en de woonpercelen waarbij aan de zijde van het woongebied sprake is van een me
anderend en flauw talud. Ook is aangegeven dat deze wal wordt beplant en aansluit op het 
in de directe omgeving reeds aanwezige dijklichaam van de Noordelijke Brugse Vaart Dijk. 
Langs de Brugse Vaart gaat deze wal bij de entree van het woonpark over in een afscher
mende groensingel welke aansluit op de bestaande singel langs de Championship Course.

c. In de plantoelichting is aangegeven dat uitgegaan wordt van beëindiging van het huidige 
parkeren in de berm langs bedoelde weg en dat de golfclub de eigen parkeerbehoefte vol
ledig op het eigen terrein opvangt/realiseert. In paragraaf 2.2.2. is onder andere gemeld 
dat op de gronden nabij en (schuin) tegenover de hoofdentree van het golfdomein in aan
sluiting op de driving range en het afslaghonk een nieuw parkeerterrein is gepland. Voor 
dit terrein wordt uitgegaan van een groene en kwalitatief hoogwaardige inrichting en "ver
harding" (bijvoorbeeld bomen met hagen, grasbeeld/parkeren op gras-PE-tegels). Dit is 
juist ingegeven / gekozen vanwege de beeldkenmerken van het golfdomein en met name 
het aangrenzende landelijke gebied én vanwege de cultuurhistorische context van de 
Brugsevaart-Zuidelijke Brugsevaartdijk (onderdeel van de Linie van Oostburg, Staats- 
Spaanse Linies). Het op deze plek exact vastleggen van deze parkeervoorziening is niet 
gewenst: uit oogpunt van bedrijfsvoering heeft flexibiliteit in deze nadrukkelijk de voorkeur 
(er moet eenvoudig op wijzigingen in capaciteitsbehoefte en kwaliteitsuitstraling kunnen 
worden ingespeeld). Parkeren is binnen de opgenomen recreatieve bestemming mogelijk.

d. De gemeente zal dienaangaande zich in de toekomst wenden tot de provincie.

6.3. Ambtshalve aanpassingen

Na de inspraak- en overlegprocedure is uit ambtshalve overwegingen besloten het plan op en
kele onderdelen te actualiseren en aan te vullen. Deze hebben geen inhoudelijke gevolgen voor 
het plan c.q. de daarin aangegeven ontwikkelingen.
Dit betreft met name het aspect milieukwaliteit: de resultaten van een inmiddels uitgevoerd bo
demonderzoek zijn opgenomen en ten aanzien van intensieve veehouderij en luchtkwaliteit zijn 
berekeningen geactualiseerd en verwerkt. Daarnaast is het plan op ondergeschikte punten re
dactioneel aangepast.
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7. Bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en uit ambtshalve overwegingen is de plantoe- 
iichting op onderdelen redactioneel aangepast (met name nuanceringen, aanvullingen en actua
lisering). De belangrijkste hebben betrekking op de paragrafen 2.2.2, 3.4 en 3.5.1 en bijlage 1.

Deze hebben geen gevolgen voor de beoogde planontwikkeling en bestemmingsregeling.
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Bijlage 1. Beleidskader 1

In deze bijlage wordt ingegaan op het voor het Golfdomein De Brugse Vaart relevante beleids
kader: voor het ruimtelijk-functionele beleid en de beoogde ontwikkelingen is afstemming op ac
tueel provinciaal, regionaal en gemeentelijke beleid van belang.

B.1.1. Nota Ruimte 

Algemeen
De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en 
de belangrijkste bijbehorende doelstellingen. In de Nota Ruimte worden het nationaal ruimtelijk 
beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange ter
mijn. In de nota worden vier algemene doelen geformuleerd: versterking van de internationale 
concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, 
borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de 
veiligheid.
In de Nota Ruimte is de economische vitaliteit als belangrijk speerpunt opgenomen met daarbij 
als afgeleide een goed functionerende woningmarkt met meer aandacht voor de vraag vanuit 
de markt. Vitaliteit van het platteland moet worden versterkt door ruimte te geven aan het her
gebruik van bebouwing en nieu-wbouw in het buitengebied, vergroting en aanpassing van de 
toeristisch-recreatieve mogelijkheden.
De nota stelt "ruimte voor ontwikkeling" centraal en gaat uit van het motto "decentraal wat kan, 
centraal wat moet". Gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen participe
ren wordt ondersteund. Hiermee wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij de provincie en 
gemeenten om te sturen in de ruimtelijke ordening.
De provincie is verantwoordelijk voor de toe-/verdeling van de ruimte voor wonen en werken 
over de gemeenten. Daarbij wordt rekening gehouden met uiteenlopende ruimtelijke belangen 
van bovenlokale aard, zoals het bovengemeentelijk niveau van woning- en bedrijventerreinen- 
markt, waterberging, natuurbehoud, infrastructuur en de kwaliteit van grotere kernen. Daarnaast 
vormt ook verhoging van de kwaliteit een hoofdpunt van beleid: voldaan moet worden aan de 
veranderende vraag naar woningen en woonomgevingen.
Ook de verantwoordelijkheid voor de basiskwaliteit van het landschap ligt bij provincies en ge
meenten. "Ontwikkelen met kwaliteit" is voor ruimtelijke plannen één van de doelen.

Nationaal Landschap
West Zeeuws-Vlaanderen is in de Nota Ruimte aangewezen als Nationaal Landschap. Natio
nale landschappen zijn gebieden met een internationaal zeldzame of unieke en nationaal ken
merkende landschapskwaliteiten. Deze moeten behouden blijven, duurzaam beheerd worden, 
en waar mogelijk versterkt worden. In samenhang hiermee zal de toeristisch- recreatieve bete
kenis moeten toenemen. Binnen nationale landschappen is "behoud door ontwikkeling" het uit
gangspunt van het ruimtelijke beleid.

Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid voor nationale landschappen. 
Zij nemen, op basis van de globale begrenzing van de PKB-kaart, een gedetailleerde begren
zing van de nationale landschappen op in hun streekplannen en werken daarin de per nationaal 
landschap benoemde kernkwaliteiten uit. Deze zijn leidend voor de ruimtelijke ontwikkeling.
Voor West Zeeuws-Vlaanderen gelden de volgende kernkwaliteiten: 

polderpatroon met geulensysteem;
overgang van zandige kust, via kleipolders, naar dekzandgebied, met verschillende
mate van openheid;
verdedigingswerken.

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn binnen nationale landschappen mogelijk, mits de kernkwaliteiten 
van het landschap worden behouden of worden versterkt.
In dergelijke gebieden is ruimte voor de opvang van de eigen bevolkingsgroei (migratiesaldo 
nul). Voorwaarde is dat ze geen (nieuwe) aanslag plegen op de bijzondere kwaliteiten van het 
landschap. De bedoeling is dat ze het landschap juist versterken. Provincies maken afspraken 
met de gemeenten over de omvang en de locatie van de woningbouw. Daarbij kunnen wette

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg 710.007130.00



Bijlage 1. Beleidskader 2

lijke basiskwaliteitsregels aanzienlijke ruimtelijke beperkingen opleggen. De provincie mag in 
dergelijke gevallen gemotiveerd de woningbehoefte elders accommoderen.

Wonen, werken en recreëren in het buitengebied
Ruimtelijk kader voor recreatiewoningen

Het ruimtelijk beleidskader voor nieuwe recreatiewoningen is gelijk gesteld aan reguliere wonin
gen. De ruimtelijke mogelijkheden voor nieuwbouw van recreatiewoningen zijn gelijk aan de 
mogelijkheden voor nieuwbouw van woningen in het buitengebied: een aanvraag tot de bouw 
van een recreatiewoning kan alleen door een gemeente worden toegestaan, indien op die 
plaats ook een reguliere woning kan worden toegelaten. Als uitzondering op deze hoofdregel 
geldt dat voor complexen van recreatiewoningen waar het recreatieve gebruik van deze recrea
tiewoningen door middel van een bedrijfsmatige exploitatie kan worden verzekerd, een posi
tieve planologische beoordeling kan worden gegeven.

B.1.2. Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 (vastgesteld 30 juni 2006) 

Hoofddoelstellingen
In ontwikkeling is het Omgevingsplan Zeeland waarin het nieuwe provinciale beleid op het ge
bied van de ruimtelijke ordening is aangegeven. Het centrale uitgangspunt voor dit plan, duur
zame ontwikkeling, is uitgewerkt in drie hoofddoelstellingen van beleid:

het faciliteren van de noodzakelijke en gewenste economische dynamiek;
het bevorderen van de sociaal-culturele dynamiek en het vasthouden aan een gematigde
bevolkingsgroei;
het versterken van de bijzondere Zeeuwse omgevingskwaliteiten.

De hoofddoelstellingen zijn voor de volgende beleidsthema uitgewerkt:
Omgevingskwaliteit als uitgangspunt.
Omgaan met (economische) dynamiek.
Bewoonbaar Zeeland: sociaal, dynamisch en veilig.

Omgevingskwaliteit als uitgangspunt
Vertrekpunt voor het provinciale landschapsbeleid is dat ruimtelijke ingrepen met gevolgen voor 
het landschap steeds gepaard gaan met inspanningen om de landschappelijke kwaliteiten te 
verhogen.

Als algemeen uitgangspunt geldt dat rekening moet worden gehouden met bestaande omge
vingskwaliteiten en dat een nieuwe ontwikkeling zodanig in het landschap moet worden ingebed 
dat het als een logisch onderdeel deel uitmaakt van het landschap.
Voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen zijn de volgende regionale milieukwaliteiten (karakte
ristieken) geduid en strategieën geformuleerd, die het afwegingskader vormen voor de inpas
baarheid van nieuwe ontwikkelingen.

Karakteristiek Strategie

Rustig, schone en donkere omgeving 
met enige lichtverstoring aan landsgrens 
Milieukwaliteit goed tot zeer goed
Goede scheiding tussen rustige natuur 
en recreatie

Het behouden en versterken van de huidige mili
eukwaliteiten heeft hier het primaat
Natuurgebieden dienen te worden beschermd
Geen nieuwe gebiedsvreemde verstoringsbron- 
nen toestaan

De (beleids)inspanningen die provincie (én gemeenten) leveren ten behoeve van de afzonder
lijke milieukwaliteiten zijn achtereenvolgens uitgewerkt voor verschillende (versto- 
rings)aspecten. Voor de voorgenomen planontwikkeling zijn lichthinder en duisternis, luchtkwa
liteit, afval en (externe) veiligheid relevant. Op deze aspecten is in hoofdstuk 3 aandacht be
steed. Vervolgens is in het omgevingsplan aandacht besteed aan de afzonderlijke deelkwalitei- 
ten die de omgevingskwaliteit bepalen: bodemkwaliteit, waterkwaliteit en -kwantiteit, ecologi
sche en natuurlijke kwaliteit, landschappelijke kwaliteit en beeldkwaliteit, cultuurhistorische kwa
liteit en nationaal landschap. Ook hieraan wordt in hoofdstuk 3 getoetst.
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Bijlage 1. Beleidskader 3

Op één deelkwaliteit, de aanwijzing van West Zeeuws-Vlaanderen als nationaal landschap, 
wordt in deze bijlage nader ingegaan.

Nationaal Landschap
Voor het Nationaal Landschap wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin aandacht 
wordt besteed aan behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw, natuur, land
schap, cultuurhistorie, toerisme en recreatie. Het beleid is niet alleen gericht op ontwikkeling/ 
versterking van de kernkwaliteiten, maar nadrukkelijk ook op het optimaal benutten van de kan
sen die dit biedt voor recreatie en toerisme.
De provincie heeft de kernkwaliteiten en globale begrenzing nader uitgewerkt. In het omge
vingsplan is ook specifiek beleid op het gebied van wonen en werken in het Nationaal Land
schap opgenomen. Voor kernen dient de woonfunctie te worden behouden en versterkt. Het al
gemene provinciale woningbouwbeleid biedt hiervoor voldoende waarborgen. Voor woning- 
bouwplannen buiten bestaand bebouwd gebied wordt van gemeenten een expliciete onderbou
wing ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit gevraagd waarbij uitgangspunt is dat de kernkwa
liteiten van het Nationaal Landschap niet worden aangetast.

De volgende kernkwaliteiten van het polderlandschap in West Zeeuws-Vlaanderen zijn in het 
omgevingsplan specifiek omschreven.

Beeldbepalend agrarisch karakter met voornamelijk akkerbouw.
Afwisselende verkavelingsstructuur, van kleinschalig in het oudland tot relatief grootschalig 
landinwaarts. Karakteristieke, veelal beplante binnendijken.

Verder is voor het plangebied voor wat betreft het aspect cultuurhistorie het element van de 
Staats-Spaanse Linies van belang. Deze heeft de volgende kernkwaliteiten:

In oost-west richting lopende, meer of minder herkenbare restanten van de verdedigingsli
nies uit de 80-jarige oorlog. Een groot aantal voormalige forten en schansen is goed her
kenbaar in het landschap.

Naast de initiatieven aansluitend op het project Staats-Spaanse linies vormen de gewenste 
ontwikkelingen voor het landelijke gebied, zoals deze beschreven zijn in het gezamenlijk opge
stelde gebiedsplan West Zeeuws-Vlaanderen Natuurlijk Vitaal, het uitgangspunt voor het op te 
stellen ontwikkelingsprogramma nationaal landschap Zeeuws-Vlaanderen.

Omgaan met (economische) dynamiek
Faciliteren van de gewenste en noodzakelijke economische ontwikkeling is één van de hoofd
doelstellingen van het plan. Ruimte voor nieuwe ontwikkeling van een functie moet worden af
gewogen tegen andere functies en worden ingepast in de kwaliteiten van de omgeving en de ef
fecten op de leefomgeving.

Recreatie
Ten aanzien van de recreatie is de volgende doelstelling geformuleerd. Het realiseren van een 
gezonde en dynamische bedrijfstak met meer werkgelegenheid en toekomst in een landschap
pelijk aantrekkelijke omgeving. Cruciale factor bij het vergroten van de economische waarde 
van het toerisme is de ontwikkeling van de verblijfsrecreatieve sector, want deze sector vormt 
de economische motor van het toeristisch product Zeeland.
Doel en inzet van het provinciaal beleid is het geven van een flinke kwaliteitsimpuls aan vooral 
de verblijfsrecreatieve sector. Sleutelwoorden hierbij zijn ambitie, innovatie, nieuwe initiatieven 
en extra ruimtebeslag. Doordat ook hier sprake moet zijn van Duurzaam Ontwikkelen dient de
ze kwaliteitsimpuls (onder andere luxere accommodaties) gelijktijdig gepaard te gaan met een 
investering in de omgevingskwaliteiten.
Met betrekking tot dagrecreatie is het doel het bevorderen van ontwikkelingskansen en ontwik- 
kelingsruimte voor bestaande en nieuwe dagattracties. Middelgrote attracties zijn mogelijk en 
worden gestimuleerd bij steden en recreatieconcentraties en kleinschaliger voorzieningen in
pasbaar zijn op het platteland. Activiteiten dienen aan te sluiten bij het (groenblauwe) karakter 
van Zeeland en wat betreft aard en schaal te passen bij de locatie. Bij ontwikkeling van nieuwe 
en uitbreiding van bestaande activiteiten dient rekening gehouden te worden met de kwaliteit 
van de omgeving en de verkeersafwikkeling.
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Bijlage 1. Beleidskader 4

Uitbreiding en nieuwvestiging van golfsportterreinen is mogelijk wanneer de behoefte daartoe 
kan worden aangetoond. Naast de algemene voorwaarden voor de landschappelijk inbedding 
en verevening gelden de volgende randvoorwaarden;

géén uitbreiding of nieuwvestiging van golfterreinen in bestaande natuur- en bosgebieden
en in begrensde natuurontwikkelingsgebieden;
er is sprake van een goede ontsluiting van het terrein;
op het terrein worden voldoende parkeervoorzieningen gerealiseerd;
het te realiseren terrein dient zo veel mogelijk openbaar toegankelijk te zijn.

De hotelsector kan een bijdrage leveren aan de seizoensverlenging en de (jaarronde) werkge
legenheid. Het beleid blijft daarom gericht op het bieden van ruimte voor nieuwe hotels. Buiten 
de bebouwde kom en recreatieconcentraties kan een beperkt aantal locaties worden overwo
gen. Gezien de marktanalyse moet het in die gevallen dan gaan om het luxere segment en 
moet dan sprake zijn van een locatie met uitstraling, op een kruising van landschapstypen en in 
de nabijheid van een aantrekkelijke kern en andere toeristische voorzieningen. Ook hier gelden 
de algemene inpassingsvoorwaarden en de voorwaarden van landschappelijke inpassing en 
verevening.

Bewoonbaar Zeeland: sociaal, dynamisch en veilig
Ruimte voor wonen

Het bieden van voldoende ruimte voor wonen vormt het uitgangspunt van het provinciale woon
beleid. De ambities zijn om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de 
(woon)consument, het realiseren van een gematigde bevolkingsgroei door het bevorderen van 
woonmigratie en de inzet op een wooneconomie maken het noodzakelijk dat overheden gun
stige voorwaarden scheppen voor marktpartijen (inclusief woningcorporaties) om te kunnen 
bouwen. Bundeling, zorgvuldig ruimtegebruik en het realiseren van kwaliteit en diversiteit staan 
daarbij centraal.

Gemeenten geven zelf inhoud aan hun woningbouwprogrammering. Om beter tegemoet te 
kunnen komen aan de wensen van de consument, de woningbouwplanning flexibeler te maken 
en de productie te kunnen verhogen, wordt een beleid gevoerd waarbij gemeenten meer vrij
heid en verantwoordelijkheid krijgen voor de omvang, samenstelling en spreiding van hun 
bouwprogramma.

Voor reguliere woningbouw is, om voldoende aandacht voor het bestaande gebied te genere
ren, de taakstelling opgenomen om 50% van de woningbouwproductie binnen de grens van het 
bestaand bebouwd gebied te realiseren (inbreiding). Voor Wonen in het landelijk gebied geldt 
(zie hierna) dat de woningen niet betrokken worden bij de analyse voor deze taakstelling.

Daarnaast wordt het eerder ingezette bundelingsbeleid dat is gericht op de Zeeuwse steden 
Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen voortgezet. Dit betekent dat de woningproductie in 
stedelijke ontwikkelingszones moet worden gebundeld, met mogelijkheden voor woningbouw in 
alle overige kernen. Voor regio Zeeuws-Vlaanderen geldt onder andere dat de ontwikkelings- 
zone Kanaalzone en de dragende kernen (Oostburg, Hulst) tezamen minimaal 70% van de wo
ningbouwproductie voor hun rekening te nemen.

Vast wordt gehouden aan het uitgangspunt van een gematigde groei van het aantal inwoners. 
Om dit te realiseren is een fors vestigingsoverschot noodzakelijk. Daartoe wordt meer (planolo
gische) ruimte geboden om bijzondere woonmilieus te realiseren. Het bevorderen van de 
woonmigratie vormt een speerpunt van provinciaal beleid. De provincie zet daarbij in op realisa
tie van bijzondere woonprojecten (op de eerste plaats) in of aansluitend op steden en dorpen. 
Afstemming van het beleid op het gebied van deeltijdwonen is nadrukkelijk een punt van nader 
overleg.

Wonen in het landelijk gebied
Om de doelstelling van een gematigde bevolkingsgroei waar te kunnen maken moet de wo
ningbouwproductie omhoog. Om de woonmigratie te bevorderen is het nodig dat kwaliteit gele
verd wordt, vooral daarmee kunnen (woon)consumenten van buiten Zeeland verleid worden in 
Zeeland te komen wonen. Ten einde de woonmigratie en ook de wooneconomie te bevorderen 
worden de ontwikkeling van nieuwe woonparken in het landelijk gebied en (indien mogelijk) de
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Bijlage 1. Beleidskader 5

planmatige uitbreiding van bestaande parken, passend binnen de aangegeven randvoorwaar
den, ondersteund.
Bij de ontwikkeling van nieuwe woonparken en, indien mogelijk, planmatige uitbreiding van be
staande dient sprake te zijn van een win-win situatie. Er dient bijvoorbeeld ondersteuning te 
worden geboden aan gewenste ontwikkelingen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht 
aan de realisatie van publieke (recreatieve) voorzieningen.
De bundelingsdoelstelling mag als gevolg van het realiseren van woonparken per regio ten 
hoogste 5% afwijken. Een en ander wordt bezien over een periode van maximaal 5 jaar.

Naast de per woonmogelijkheid aangegeven specifieke voorwaarden zijn de volgende alge
mene randvoorwaarden van toepassing op het toevoegen van nieuwe woningen in het landelijk 
gebied:

het mag geen belemmeringen opleveren voor de agrarische bedrijfsvoering: 
de woningen zullen niet betrokken worden bij de analyse voor de taakstelling 50 - 50 in- 
breiding - uitbreiding;
kleinschalige projecten (10 woningen of minder) zullen niet betrokken worden bij de ana
lyse van de bundelingdoelstellingen per regio;

Om nieuwe activiteiten mogelijk te maken zonder aanvullende extra randvoorwaarden én om de 
kleinschaligheid te bevorderen zijn de volgende algemene randvoorwaarden van toepassing: 

het opstellen van een beeldkwaliteitsplan volgens bepaalde denkstappen; 
er dient aandacht besteed te worden aan het afwegingskader ten aanzien van milieukwa
liteiten en leefomgevingskwaliteiten;
woningen moeten energiezuinig, veilig, comfortabel, toegankelijk en levensloopbestendig 
worden gebouwd.

Voor woonparken is reeds een vorm van verevening uitgewerkt, overeenkomstig de randvoor
waarden van toepassing op dit principe.

Uitvoering, aanpak en instrumenten
Verevening / ruimte voor ruimteregeling

Als onderdeel van het afwegingskader in het omgevingsplan (in navolging van de Nota Ruimte) 
komt op verschillende plekken het principe van verevening aan de orde, ook wel rood voor 
groen, rood voor blauw of voor wat hoort wat en ruimte voor ruimte genoemd. Het principe wil 
zeggen dat een 'rode' ontwikkeling gepaard dient te gaan met een gelijktijdige investering in de 
omgevingskwaliteiten, publieke voorzieningen of de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij moet het in alle 
gevallen gaan om een fysiek-ruimtelijke ontwikkeling die aantoonbaar zoveel mogelijk een di
recte relatie heeft met initiatief of project. Doel en motivatie voor toepassen van het principe is 
meer ontwikkelingsmogelijkheden te creëren voor initiatiefnemers.
Voor de provincie is het toepassen van het principe van verevening voorwaarde en uitgangs
punt bij een aantal nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en voor het verlenen van (planologi
sche) medewerking.

Het principe van verevening is van toepassing bij de ontwikkeling van nieuwe en uitbreiding van 
bestaande rode functies op locaties die tot dan toe een andere bestemming hadden. Hierbij 
gaat het veelal om ontwikkelingen in het landelijk gebied zoals recreatieve ontwikkelingen, wo
nen in het buitengebied, niet-agrarische bedrijvigheid en niet grondgebonden agrarische bedrij
vigheid. Voor het voorliggende bestemmingsplan is het principe van verevenen van toepassing 
op de volgende ontwikkelingsmogelijkheden:

Recreatieve ontwikkeling Uitbreiding en nieuwvestiging verblijfsrecreatie 
Hotelvestiging buiten bestaande bebouwd gebied

Wonen in het landelijk gebied - Woonparken in het landelijk gebied

Per bruto ha ruimtebeslag verblijfsrecreatie € 34.000,-

Per nieuwe hotelkamer € 600,-

Algemene voorwaarde bij het toepassen van het vereveningsprincipe is dat de dubbelinveste- 
ring aantoonbaar en afdwingbaar wordt geregeld. Alleen een bestemmingsplanregeling volstaat 
niet. Het sluiten van een private overeenkomst is één van de mogelijkheden om aan deze
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Bijlage 1. Beleidskader 6

voorwaarde te voldoen. Initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor realisatie en financiering van 
de afgesproken investeringen, als onderdeel van de totale projectkosten.

B.1.3. Gemeentelijk woonbeleid 

Collegeprogramma 2003-2006
De gemeenteraad heeft in haar programma voor de periode 2003-2006 onder andere de vol
gende hoofdlijnen van beleid aangegeven "Woonruimte scheppen voor de eigen inwoners in de 
kernen en daardoor de leefbaarheid bevorderen. Zorgwoningen voor senioren". Verder is voor 
het thema "Volkshuisvesting" als doelstelling geformuleerd: "Een volkshuisvestingsplan maken 
dat alle wensen omvat. Binnen dit kader is een gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid ontwikkeld 
langs de volgende drie sporen:
1. het ontwikkelen van beleid, waarbij een reële groei wordt nagestreefd;
2. het zo snel mogelijk uitvoeringsgereed maken van bouwplannen zodat daadwerkelijk aan 

de slag kan worden gegaan;
3. het ontwikkelen van een promotie- en acquisitiebeleid, voornamelijk gericht op de Rand

stad.
Het eerste spoor heeft geresulteerd in de Woonvisie Sluis. Het tweede spoor krijgt zijn uitwer
king in de "Uitvoeringsprogramma woningbouw" voor de verschillende kernen.
In het navolgende wordt beknopt op beide visies ingegaan.

Woonvisie Sluis
De Woonvisie (door de gemeenteraad vastgesteld op 24 februari 2005) dient onder meer als 
kader voor de woningbouwprogrammering op een aantal nog te ontwikkelen woningbouwloca
ties. Daarnaast moet de visie inzicht geven in de samenhang van verschillende facetten van het 
volkshuisvestingsbeleid in de gemeente voor de periode 2004-2010 met een doorkijk naar 
2015.
Gezien de ambities van de gemeente Sluis, de problemen waar de gemeente mee wordt ge
confronteerd (werkgelegenheid, de terugloop in het inwonertal / het aantal huishoudens, het 
wegvallen van het draagvlak van voorzieningen, leefbaarheidsprojecten) maar vooral ook de 
kansen / potenties die er nog in het verschiet liggen op het gebied van recreatie en toerisme, 
zorg en wonen, wordt ingezet op selectieve groei en zorgvuldig beheer van de woningvoorraad. 
De insteek is om met gedifferentieerde nieuwbouw van woningen in te spelen op de vraag van 
de woonconsumenten die momenteel in de gemeente wonen (en daarmee vertrek van inwoners 
naar elders te voorkomen), en om nieuwe inwoners van buiten de regio aan te trekken.
Deze beleidsopgave is in de woonvisie als volgt uitwerkt.
1. Inzetten op een reële groei van de woningvoorraad met circa 1.300 woningen in de peri

ode 2005-2015. Dit komt neer op een toename van het woningbestand met gemiddeld 155 
woningen per jaar (100 woningen voor de eigen inwoners en 55 woningen voor de boven
lokale en bovenregionale doelgroep) gecombineerd met een sloopopgave van gemiddeld 
25 woningen per jaar. De nieuwbouw moet de negatieve spiraal van ontgroening, vergrij
zing en het uitblijven van bevolkingsgroei doorbreken en de leefbaarheid van het gebied 
vergroten.

2. Versterking vestigingsklimaat (boven)lokale vraag door sterke impuls recreatie en zorg.
Wanneer met het aantrekken van een bovenlokale vraag wordt ingezet op bijvoorbeeld vi
tale ouderen, alsmede gezinnen met kinderen, dan zal het voorzieningenaanbod voor deze 
groepen op het gebied van recreatie, cultuur en dergelijke moeten worden uitgebreid en 
bovendien een kwaliteitsslag moeten ondergaan.

3. Ruimtelijke ontwikkelingsrichtingen relateren aan kwaliteiten van kernen.
Bij de verdere uitbreiding van de woningvoorraad zal nadrukkelijker naar de aanwezige po
tenties van de gebieden moeten worden gekeken. De geconstateerde lokale/regionale 
vraag moet vooral in kernen als Oostburg en Breskens en de overige drie grotere kernen 
geëffectueerd worden, gezien de mogelijkheden en de vraag die daar ligt.

4. Differentiatie woningbouw moet aansluiten bij lokale en bovenlokale vraag in relatie tot ge
wenste ruimtelijke ontwikkelingsrichtingen.
Relevant voor een goede afzet van de nieuw te bouwen woningen is, dat de verschillende 
woningbouwprogramma's aansluiten bij de woningvraag die beantwoord moet worden en 
tevens recht doet aan de eigenschappen van de planlocaties.
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5. Aanpassingen bestaande woningvoorraad
Onlosmakelijk verbonden aan de nieuwbouwplannen is de noodzaak tot herstructurering 
van de bestaande woningvoorraad. Ook dient een duidelijk beleid te worden gevoerd ten 
aanzien van tweede woningen.

In de woonvisie zijn door middel van een sterkte- en zwakte-analyse de (woon)kwaliteiten per 
kern aangegeven. Duidelijke groeimogelijkheden zijn voorzien in de 5 grotere kernen van de 
gemeente, met name Oostburg, Breskens, Sluis, Aardenburg en IJzendijke. Om de slag naar 
uitvoering te kunnen maken, wordt in ieder geval voor deze kernen een uitvoeringsprogramma 
opgesteld.
In de woonvisie is voor Oostburg onder andere het navolgende aangegeven of geconstateerd. 

Voor de kern Oostburg is voor de geconstateerde lokale/regionale vraag een programma 
aangehouden van 260 woningen voor de periode 2005-2014 (25/30 woningen per jaar). 
De kern heeft een minder gunstige uitgangspositie om een bovenlokale markt aan te boren 
ten opzichte van kernen zoals Aardenburg en de kernen langs de kustzone.
De gemeente heeft weliswaar een golfterrein, maar deze functie staat nog te veel op zich
zelf.
Door transformatie naar een watermilieu van bepaalde stukken land c.q. de aanleg van 
een verstevigde waterverbinding die het oorspronkelijke landschap bij het eiland van Cad- 
zand terugbrengen of herstellen zou ook de positie van de kern Oostburg met het westelijk 
gelegen golfterrein kunnen worden versterkt. In de zones langs dit water zou wonen langs 
het water en/of aan een meer een kansrijke ontwikkeling vormen.
Een van de speerpunten is haast maken met ontwikkeling van woningbouwlocaties aan de 
westzijde van Oostburg. Deze locaties lenen zich uitstekend voor de behoefte aan koop
woningen, vrije sector kavels en de mogelijkheid om een aantal kleinschalige apparte
mentenblokken hier neer te zetten.
De locaties die vooral ook een (boven)regionale vraag moeten invullen, worden in een ex
clusiever segment ontwikkeld maar nog steeds passend bij deze regio.
De toekomstige nieuwbouw vraagt aandacht voor de streekeigen architectuur.

Uitvoeringsprogramma's Woningbouw
Algemeen

Inmiddels zijn uitvoeringsprogramma's vastgesteld voor onder andere de kern Oostburg. De uit
voeringsprogramma's zijn in nauwe samenwerking met de Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaan- 
deren tot stand gekomen. Doel van de uitvoeringsprogramma’s is per kern een eenduidig pro
gramma voor 2005-2015 te ontwikkelen waarin helderheid wordt gegeven inzake de fasering en 
de prioriteitenstelling van integrale herstructureringslocaties, inbreidingslocaties en kernrandlo- 
caties. Tegelijkertijd worden er handreikingen aangegeven voor de totstandkoming van een 
hoogwaardige(re) ruimtelijke kwaliteit van die locaties en de typen woningen die zouden moeten 
worden gebouwd. De uitvoeringsprogramma zijn cyclisch en zullen om de twee jaar moeten 
worden bijgesteld. Dat betekent dat de in de uitvoeringsprogramma's opgenomen plannings- 
lijsten en volkshuisvestingscijfers om de twee jaar moeten worden aangepast.

Uitvoeringsprogramma Woningbouw 2006-2015 Oostburg 
In het uitvoeringsprogramma (UP) voor Oostburg zijn de 
ruimtelijke karakteristiek van de kern en het aangrenzende 
buitengebied (de rand) op hoofdlijnen belicht. Vervolgens is 
vanuit dat bredere ruimtelijke kader ingezoomd op de kern.
Eerder opgestelde ruimtelijke visies en plannen op deelgebie
den van Oostburg zijn meegenomen en vormen een basis 
voor het UP.
Volgens het UP zijn op de korte en lange termijn ontwikkelin
gen van betekenis te voorzien in de noord- en westrand van 
de kern.

Oostburg - West
Op korte termijn is de uitbreidingsrichting voor woningbouw 
van Oostburg westwaarts gericht. Er worden momenteel plan
nen ontwikkeld om aan de gehele westzijde van Oostburg (tussen de bestaande bebouwing en 
sportcomplex enerzijds en de Commerswerveweg anderszijds en tussen de Nieuwstraat en de
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Boomkreekweg) uit te breiden (plan "Hof van Europa"). Het streven is het Euregio-idee te ver
talen naar een integraal concept dat leisure en wonen combineert. In dit verband is van belang 
dat in en in de omgeving van het gebied al verschillende recreatieve functies aanwezig zijn, 
waaronder de golfbaan De Brugse Vaart. Voor het plangebied is een ontwerp gemaakt, waarin 
de historische verbindingsroutes die parallel lopen met de golfbaan worden gehandhaafd en 
maakt daarmee onderscheid in een zuidelijk, midden- en noordelijk deel.
Het gebied ligt gedeeltelijk buiten de bebouwingscontour van Oostburg (waaronder het plange
bied/projectgebied "Wonen op de golf') en moet bovendien voldoen aan de voorwaarden die 
vanuit het Rijk en de Provincie in het kader van Nationaal Landschap aan deze plek worden ge
steld.

Planningslijst Woningbouw
Om het verloop van planning en praktijk goed in beeld te krijgen, moeten gemeenten jaarlijks 
Planningslijsten Woningbouw bij de provincie indienen. Tevens monitort de provincie jaarlijks de 
uitvoering van de woningbouwplannen aan de hand van de door de gemeenten te overleggen 
monitorlijsten. Aan de hand van de planningslijsten toetst de provincie of voldaan wordt aan de 
provinciale beleidsdoelstelling op het gebied van Wonen. Het gaat daarbij met name om de 
bundelingsdoelstelling en zorgvuldig ruimtegebruik (zie B.1.2. Omgevingsplan Zeeland 2006- 
2012). Voor de gemeente Sluis gelden als uitgangspunten de beleidsdoelstellingen als ge
noemd in de Woonvisie Sluis.

In de Planningslijst Woningbouw 2007 is in de periode 2007 t/m 2011 de realisering van in to
taal 643 woningen voorzien. Hiervan zijn 147 woningen gepland op uitbreidingslocaties en 496 
op inbreidingslocaties. De locatie Brugsevaart (Golfdomein) is aangemerkt als uitbreidingsloca- 
tie met de typering Woonpark. De typering als Woonpark vindt plaats op basis van de uitgangs
punten als genoemd in het Omgevingsplan Zeeland (pagina 151). Op deze locatie is de realise
ring voorzien van in totaal 75 woningen, waarvan 35 in de periode 2007 t/m 2011 en 40 in de 
periode 2012 t/m 2016. De eerste fase staat gepland voor realisering in de periode 2008-2009.

De Planningslijst Woningbouw 2007-2016 is door Gedeputeerde Staten van Zeeland goedge
keurd bij besluit van 11 september 2007 en ter kennis gebracht van het gemeentebestuur bij 
brief verzonden op 17 september 2007.
Dit betekent dat er vanuit het provinciaal woningbouwbeleid geen belemmeringen zijn voor de 
ontwikkeling van de voorziene woningbouw op Golfdomein De Brugsevaart.

B1.4. Archeologie
In aansluiting op het Verdrag van Valletta (Malta, 1992) is het provinciaal archeologiebeleid1> 
gericht op versterking van de relatie ruimtelijke ordening en archeologie c.q. het zo vroeg moge
lijk meewegen van archeologische waarden in planvormingsprocessen. Concreet betekent dit 
dat de bescherming van het archeologisch erfgoed vastgelegd dient te worden en dat bij ruimte
lijke afwegingen rekening gehouden wordt met eventueel aanwezige archeologische waarden. 
Ook in de Nota Belvedère (1999) wordt aandacht voor ons archeologische erfgoed gevraagd. 
Het Verdrag van Valletta gaf aanleiding tot aanpassing van de monumentenwet. Op 1 septem
ber 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) van kracht gegaan. Uit
gangspunten van het verdrag zijn: behoud in situ, afweging van archeologische waarden zo 
vroeg mogelijk in het planvormingsproces en “de verstoorder betaalt”.

Het toetsingskader voor archeologie bestaat uit:
De Archeologische MonumentenKaart (AMK) Zeeland;
De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW);
Het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD)
Nationaal Archeologisch Informatiesysteem ARCHIS van de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurhistorie en Monumenten (RACM).

In het ZAD zijn opgenomen het Provinciaal Archeologisch Depot (bodemvondsten) en het 
Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA), waarin documentatie van vondsten en alle kennis op het

vastgelegd in het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 (2006) en de nota Archeologie 2006-2012 (2006).

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg 710.007130.00



Bijlage 1. Beleidskader 9

gebied van de Zeeuwse archeologie is verzameld. De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
(SCEZ) beheert voor de provincie de AMK en het ZAD.

De status van de AMK en de IKAW is door Gedeputeerde Staten van Zeeland vastgesteld op 
29 mei 2001. Op de AMK staat informatie van bekende archeologische waarde. Alle terreinen 
die op de AMK zijn aangeduid dienen op 1 januari 2009 een planologische bescherming te 
hebben.
De IKAW geeft een overzicht van te verwachten archeologische waarden en is complementair 
aan de AMK.

B1.5. Water(toets)

Voor voorliggende planontwikkeling zijn de Vierde Nota Waterhuishouding (Ministeries van Ver
keer en Waterstaat, VROM en Landbouw en Visserij, 1998), de 3e Kustnota. tradities, trends en 
toekomst (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2000) en het Waterhuishoudinosplan 2001-2006. 
Samen Slim met Water (vastgesteld door Provinciale Staten in 2001) van belang. Daarnaast dient 
rekening te worden gehouden met de in 2001 door het rijk, provincies, Vereniging van Neder
landse Gemeenten en Unie van Waterschappen ondertekende startovereenkomst Waterbeleid 
21e Eeuw (WB21). Op 28 november 2001 zijn de Bestuurlijke Notitie en de Handreiking Water- 
toets door het Bestuurlijk Overleg WB21 gepresenteerd en door de Staatssecretaris van Ver
keer en Waterstaat ondertekend.
De watertoets is een concrete uitwerking die voortvloeit uit de startovereenkomst WB21 en 
wordt bevestigd in het nationale ruimtelijke ordeningsbeleid. Toepassing van de watertoets is te
vens in 2002 verankerd in de Circulaire Duurzame Stedenbouw van de provincie Zeeland en per 
1 november 2003 in het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro). Ten slotte moet rekening worden 
gehouden met het waterbeheersplan Waterschap Zeeuws-Vlaanderen 2002-2007. Met het wa
ter mee (december 2002) en de Deelstroomgebiedvisie Zeeland (2003).

Beleidsmatig wordt ingezet op een meer integraal waterbeheer en meer samenhang tussen het 
beleid voor water, ruimtelijke ordening en milieu. De hydrologische ordeningsprincipes moeten 
een rol spelen in de besluitvorming over bestemming en inrichting van gebieden. Gebiedsgericht 
maatwerk is hierbij noodzakelijk. Ruimtelijke plannen moeten voldoen aan de eisen die een duur
zaam waterbeheer stelt.

De vereiste "watertoets" heeft betrekking op ruimtelijke besluiten zoals wijzigingen in nieuwe be
stemmingsplannen en streekplannen, nieuwe plannen voor infrastructuur, woningbouw en bedrij
venterreinen en herstructureringsplannen in stedelijk en landelijk gebied. De watertoets is een 
procesinstrument gericht op het vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoor
delen van alle relevante waterhuishoudkundige aspecten van ruimtelijke plannen en besluiten. De 
waterbeheerders dienen van meet af aan bij de ruimtelijke planontwikkeling te worden betrokken. 
Bij de onderbouwing van ruimtelijke plannen, bijvoorbeeld in de bestemmingsplantoelichting, moet 
gemotiveerd de keuze worden aangegeven ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten. 
Het opnemen van een "waterparagraaf in de toelichting op het ruimtelijke plan is op grond van de 
op 1 november gewijzigde Bro verplicht. Met ruimtelijke plan wordt bedoeld: bestemmingsplan, 
(regionaal) structuurplan, streekplan, ruimtelijke onderbouwing voor vrijstelling via artikel 19 lid 1 
van de Wet op de Ruimtelijke ordening (WRO).

Het waterbeleid van de gemeente Sluis is evenals het rijks-, provinciaal en waterschapsbeleid ge
richt op bevordering van een duurzaam watersysteem in het stedelijk gebied. Waar mogelijk en 
voor zover relevant zullen gerichte maatregelen worden getroffen. Samenwerking met de water
beheerders) acht de gemeente daarbij van belang. Per plan worden dan ook vroegtijdig speci
fieke afspraken gemaakt met de waterbeheerder(s) over de kwalitatieve en kwantitatieve water
huishouding.
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B1.6. Natuur

Ruimtelijke ingrepen (zoals de realisering van werk- en woongebieden) kunnen invloed hebben 
op de natuurwaarden in het betreffende gebied en de directe omgeving. In dit verband dient 
toetsing/ beoordeling van dergelijke ingrepen plaats te vinden aan de relevante natuurwetge- 
ving. Voor meer informatie over het betreffende beleids-/beoordelingskader en over de in dit 
verband uitgevoerde beoordeling wordt verwezen naar bijlagen 2 en 3.
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B2.1. Doel en opzet

In deze bijlage wordt een beoordeling geven van de beoogde ontwikkelingen in het licht van het 
wettelijk kader voor de natuurbescherming. De opzet van deze beoordeling is als volgt. In para
graaf B2.2. is het wettelijk kader beschreven. Paragraaf B2.3. geeft een beschrijving van de 
aanwezige en de te verwachten natuurwaarden in het gebied. In paragraaf B2.4 worden deze 
gegevens vervolgens geïnterpreteerd en beoordeeld in het licht van de voorgenomen ontwikke
lingen. In paragraaf B2.5 zijn de conclusies van de beoordeling vermeld.

B2.2. Wettelijke kader

Voor de beoogde ontwikkeling zijn de volgende wettelijke kaders van belang: 
gebiedsbescherming: Natuurbeschermingswet 1998; 
soortbescherming: Flora- en faunawet.

B2.2.1. Gebiedsbescherming: Natura-2000 gebieden
De Natuurbeschermingswet 1998 houdt - in hoofdzaak - het volgende in. De minister van LNV 
gaat over tot aanwijzing van gebieden, zoals bedoeld in de Vogel- en Habitatrichtlijn. In een 
aanwijzingsbesluit wordt de instandhoudingsdoelstelling bepaald. Hiertoe behoren in ieder ge
val de instandhouding van natuurlijke leefgebieden (Vogelrichtlijngebieden) en de instandhou
ding van natuurlijke habitats of populaties (Habitatrichtlijngebieden). De instandhoudingdoelstel- 
ling kan echter ook betrekking hebben op behoud, herstel en ontwikkeling van natuurschoon of 
natuurwetenschappelijke waarden.

Met het oog op de instandhoudingsdoelstelling stellen Gedeputeerde Staten voor de betrokken 
gebieden een beheersplan vast. In dit beheersplan wordt aangegeven welke instandhouding- 
maatregelen dienen te worden genomen. Een beheersplan geldt voor een periode van maxi
maal zes jaren en kan worden verlengd.

Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren of "andere 
handelingen" te verrichten, die - gelet op de instandhoudingsdoelstelling - de kwaliteit van het 
gebied kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben1). Van verslechtering of 
verstoring is - volgens de wet - in ieder geval sprake, indien het betrokken project of de betrok
ken handeling tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied kan leiden.

Voor plannen die - gelet op de instandhoudingsdoelstelling - de kwaliteit het betrokken gebied 
kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben, is goedkeuring nodig van de mi
nister van LNV dan wel - voorzover het plannen van gemeenten of waterschappen betreft - van 
Gedeputeerde Staten. Voor beheersplannen geldt het vereiste van goedkeuring niet.

Voor nieuwe projecten, handelingen of plannen die afzonderlijk of in combinatie met andere 
significante gevolgen voor het betrokken gebied kunnen hebben, wordt een "passende beoor
deling" gemaakt van de gevolgen voor het gebied. Daarbij wordt rekening gehouden met de in
standhoudingsdoelstelling.

B2.2.2. Soortbescherming: Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, 
verontrusten of verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en an
dere voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid 
tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud

Volgens de EU-handleiding treedt "verslechtering" op, wanneer de door de habitat ingenomen oppervlakte afneemt 
of wanneer er een dalende lijn optreedt met betrekking tot de specifieke betekenis van een gebied voor de instand
houding van de habitat of de daarmee "geassocieerde typische soorten" op lange termijn. Van "verstoring" is vol
gens de EU-handleiding sprake, wanneer uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de soort het gevaar loopt niet 
langer een levensvatbare component van de natuurlijke habitat te blijven.
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of gebruik dan wel van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, gelden voor sommige, met name 
genoemde soorten (vermeld op tabel 1), de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet niet. 
Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. Voor zover deze vrijstelling niet van toe
passing is (soorten van tabel 2 en 3), bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen 
ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor de 
zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts verleend, indien:

er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bos
bouw, bestendig gebruik en ruimtelijke inrichting en ontwikkeling); 
er geen alternatief is;
geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

De Flora- en faunawet is in zoverre voor het onderhavige bestemmingsplan van belang, dat bij 
de voorbereiding van het plan moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het be
stemmingsplan niet in de weg staat. Dit zal zich voordoen, wanneer de uitvoering van het be
stemmingsplan tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor geen 
ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet zal worden verkregen. In dat geval is het bestem
mingsplan vanwege de Flora- en faunawet niet uitvoerbaar.
Voor de gebieden waar geen planologische wijzigingen aan de orde zijn, is een beoordeling van 
de mogelijke ontwikkeling in het licht van de Flora- en Faunawet niet noodzakelijk. Afhankelijk 
van de activiteit (renovatie, vervangende nieuwbouw, sloop- of kapvergunning) dient een be
oordeling plaats te vinden. Mogelijk dient een ontheffing ingevolge deze wet te worden aange
vraagd.

B2.3. Verantwoording

De toets beschrijft de gevolgen van het beoogde voornemen op te beschermen soorten inge
volge de Flora- en faunawet en de gebiedsbescherming ingevolge de Natuurbeschermingswet 
1998. De mogelijke aanwezigheid van soorten wordt bepaald aan de hand van: 

literatuuronderzoek (diverse ecologische verspreidingsatlassen en internet); 
algemene kennis over het voorkomen van de Nederlandse flora en fauna; 
aanvullend natuurwaardenonderzoek waarvan de resultaten zijn meegenomen in de voor
liggende bijlage en in bijlage 3. Het gaat om een aanvullende afweging voor de soorten 
Veldspitsmuis en een nadere beoordeling met betrekking tot de soort Vleermuizen; 
locatiebezoeken.

Locatiebezoeken
Tijdens het locatiebezoek op 27 augustus 2004 is een beoordeling gemaakt in hoeverre het 
leefgebied van soorten, die op basis van het literatuuronderzoek en algemene kennis in het 
plangebied mogen worden verwacht, ook daadwerkelijk in het plangebied aanwezig kan zijn. 
Met de beschikbare basisgegevens en het inzicht in de voorgenomen veranderingen kan een 
goede inschatting worden gemaakt van de huidige en de toekomstige functie van het gebied 
voor flora en fauna. De beoordeling richt zich zowel op beschermde gebieden als op de te be
schermen soorten. Een gerichte veldinventarisatie op de aanwezigheid van te beschermen 
soorten vormt geen onderdeel van deze toets.
De mogelijke geschiktheid van de voormalige boerderij als verblijfplaats voor vleermuizen is na
der onderzocht op woensdag 29 juni 2005

B2.4. Beschikbare gegevens van het plangebied

B2.4.1. Beschikbare inventarisatie gegevens natuurloket
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de beschikbare gegevens over het voorko
men van de diverse soortgroepen in het plangebied zoals opgenomen bij het Natuurloket 
(www.natuurloket.nl). Het plangebied is gesitueerd in drie kilometerhokken: 20-371, 20-372 en 
21-372. Het betreft een gebied bestaande uit landbouwgronden met enkele boerderijen en de 
bestaande golfbaan. Sinds enige jaren is ook de rondweg in het meeste oostelijke kilometerhok 
gelegen. In deze kilometerhokken liggen de kernrandzone van Oostburg, alsmede wegen (on
der andere de N58), watergangen en open water (op het golfterrein), dijken en het agrarisch 
gebied. De kilometerhokken zijn goed onderzocht op vaatplanten, al zijn de gegevens wel ver-
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ouderd (voor 1989). In twee van de vier kilometerhokken zijn broedvogels en watervogels goed 
onderzocht. De overige soortgroepen zijn slecht (matig) of niet onderzocht.

De bijzondere planten die zijn waargenomen betreffen 5 tot 9 soorten van de Rode lijst en tot 3 
soorten die zijn beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. Dit zijn waarschijnlijk soor
ten als Bijenorchis, Brede Wespenorchis, Zwanebloem en Grote Kaardenbol. De overige soor
ten van de Rode lijst zijn soorten als Kamgras, Gewone Agrimonie, Ijzerhard, Kleine Wolfs
melk, Veldgerst en Klavervreter. Dit zijn soorten die kenmerkend zijn voor het landbouwgebied 
in West Zeeuws-Vlaanderen, waarbij veel bijzondere soorten juist in de wegbermen aanwezig 
zijn.

Van twee kilometerhokken zijn recente broedvogelgegevens bekend. Deze zijn waarschijnlijk 
verzameld in het kader van de Atlas van de Nederlandse Broedvogels. In één kilometerhok zijn 
drie broedvogels van de Rode Lijst vastgesteld. Op grond van informatie van de beheerder van 
de golfbaan is het voorkomen van Groene Specht, Patrijs en Steenuil op de gronden van de 
golfbaan bekend. Dit zijn alle drie Rode lijst soorten.

Deze gegevens zijn onvolledig en bieden, met name ten aanzien van zoogdieren, dagvlinder en 
amfibieën een onvoldoende basis voor een goede beoordeling.

B2.4.2. Veldverkenning
Op 27 augustus 2004 heeft een veldverkenning plaatsgevonden ten behoeve van de natuur
waardenbeoordeling van de gebieden waar functieveranderingen worden voorgestaan. Tijdens 
deze veldverkenning is de vegetatie en de potentie van het terrein als geschikt leefgebied voor 
vegetatie, broedvogels, zoogdieren en amfibieën globaal beoordeeld. Gezien de gescheiden 
ligging van de drie deelgebieden waar ingrepen zijn voorgenomen, worden deze gebieden in 
het navolgende afzonderlijk beschreven.

Locaties pelikaanverbiijf en golfhotel
Op de plek waar het verblijf voor de pelikanen is voorzien staat al een gebouwtje. Het ligt aan de 
rand van de grote vijver met enige beplanting erom heen. Dit gedeelte van de vijver wordt inten
sief door de "parkvogels" (pelikanen, ibissen, flamingo's en ooievaars) gebruikt. Hierdoor zijn er 
geen gewone broedvogels en zoogdieren aanwezig of te verwachten. Het beheer van de golfbaan 
is dermate intensief en het terrein is nog jong zodat er geen bijzondere flora aanwezig is. Ook 
voor bijzondere insecten of amfibieën is dit deel van de golfbaan ongeschikt.

De locatie waar het golfhotel is voorzien is tot voor kort in gebruik als paardenweide en opslag van 
materialen en tuinafval. Het terrein is vrij van opgaande beplanting. Er zijn hier geen sporen van 
zoogdieren waargenomen. De paardenweide is een korte grazige vegetatie, waar geen bijzondere 
planten in voorkomen. Het terreindeel dat wordt gebruikt voor de opslag is volledig verhard en ligt 
er verzorgd bij. Het gebied is door de wijze van gebruik en verharding ook ongeschikt als leefge
bied voor amfibieën of kleine zoogdieren.

Projectlocatie "wonen op de golf’
Het terrein waar het project "wonen op de golf is voorzien is omvangrijk en omvat de volgende 
terreingedeelten:
1. jonge struweel beplanting langs de randen van het terrein en de 18 holes golfbaan/Champi- 

onship Course, voor een deel gelegen op een afschermende wal;
2. een grasveld; vlak en ingezaaid met een grastype dat op golfbanen wordt gebruikt;
3. een paardenweide en een deel in gebruik als paardenbak.

Ad 1. Beplanting
De beplanting is jong en nog niet overal gesloten. In de plantvakken wordt het onkruid extensief 
bestreden, waardoor sommige soorten goed tot wasdom kunnen komen. Met name op het walli- 
chaam komen veel ruigtekruiden (Haagwinde, Akkerdistel, Spiesmelde, Dubbelkelk en Grote 
Brandnetel) maar ook op meer schrale plekken groeien kenmerkende planten, zoals Hazenpootje. 
Een dergelijke begroeiing is zeer aantrekkelijk voor soorten van zoom- en mantel. Fazanten en 
Putters zijn tijdens het veldbezoek dan ook veelvuldig waargenomen. Voor Patrijs is het gebied te
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besloten van karakter, al kan het zeker een onderdeel van het leefgebied vormen (met name in de 
winter). Jaarlijks broedt er een paartje Patrijzen op de golfbaan (informatie terreinbeheerder). 
Struweelbroeders (Zwartkop, Tjiftjaf, Spotvogel, Bosrietzanger en Heggenmus) zullen ook zeker 
aanwezig zijn.

In de beplanting zijn sporen van muizen waargenomen, mogelijk Veldspitsmuis. Spitsmuizen wor
den geregeld waargenomen (mondelinge informatie terreinbeheerder), maar vormen geen plaag/ 
bedreiging voor de grasmat van de golfbaan en worden derhalve ook niet bestreden. Het gebied 
is ook geschikt als leefgebied voor soorten als: Tweekleurige Bosspitsmuis, Rosse Woelmuis en 
Aardmuis. Ook de Vos wordt geregeld op het terrein waargenomen. Opvallend is dat er tijdens het 
veldbezoek hier geen sporen van mollen zijn waargenomen.

De beplanting is te jong om een functie voor amfibieën te kunnen vervullen.

Daar waar de beplanting overgaat in de grazige vegetatie van de wegberm komen voor West 
Zeeuws-Vlaanderen kenmerkende soorten voor, zoals Dubbelkelk en Aardbeiklaver.

Ad 2. Grasveld
Het grasveld betreft een zeer monotone begroeiing, sporadisch staat er een ander kruid (zoals 
Madeliefje). Aan de randen sporen van muizen (Veldspitsmuis). Verder is het terrein ongeschikt al 
leefgebied voor beschermde natuurwaarden.

Ad 3. Paardenweide en omgeving
De terreingedeelten die effectief door de paarden worden gebruikt kennen een intensief beheer en 
zijn ongeschikt als leefgebied voor beschermde natuurwaarden. In de directe omgeving van de 
paardenweide vindt geen beheer plaats. De vegetatie is hier ruig (Grote Brandnetel, Akkerdistel, 
Harig Wilgenroosje, Haagwinde, etc.). Aan de westelijk kant vormt een sloot de begrenzing met 
het grasveld, deze sloot is het feitelijke restant van de Brugse Vaart. De begroeiing in deze sloot is 
ook zeer ruig en in de sloot staat water.
De ruige begroeiing biedt veel mogelijkheden voor diverse organismen zoals dagvlinders, Kneu, 
Putters en ook voor amfibieën (Gewone Pad en Bruine Kikker). Bijzondere flora is niet vastgesteld 
en ook niet te verwachten. Eventueel zou een soort als Grote Kaardenbol zich kunnen vestigen, 
deze is echter niet waargenomen.

De uitbreidingslocatie
Op de uitbreidingslocatie aan de zuidzijde van de Brugsevaart zijn de volgende deelgebieden 
aanwezig:

landbouwpercelen;
voormalige agrarisch bedrijf met erf;
driving range.

De landbouwpercelen hebben de gangbare Zeeuwse teelten. In 2004 werden de volgende ge
wassen geteeld: aardappelen, tarwe en graszaad. De aanwezig natuurwaarden zijn sterk af
hankelijk van het gewas. Een gewas als aardappel (en suikerbieten) biedt voor de flora nog de 
meeste ontwikkelingsmogelijkheden, graszaad is zeer arm aan kruiden en andere natuurwaar
den.
Tijdens het veldbezoek zijn de volgende soorten vastgesteld: Kleine Brandnetel, Zwaluwtong, 
Varkensgras, Reukloze Kamille, Kleefkruid, Kroontjeskruid, Heermoes, Akkerdistel, Canadese 
Fijnstraal en Veldzuring. Het zijn de gangbare soorten van akkers. Een meer bijzondere soort 
zoals Kleine Wolfsmelk, die in West Zeeuws-Vlaanderen relatief veel voorkomt, is niet waarge
nomen.
De broedvogelbevolking van de polder wordt tot de akkervogelgemeenschap van het Patrijs - 
Gele Kwikstaarttype gerekend (Vergeer & van Zuylen, 1994). Het betreft hier een broedvogel- 
gemeenschap van grootschalige akkergebieden die veelvuldig voorkomt in Zeeuws-Vlaande
ren. Het type wordt gekenmerkt door het voorkomen van eenden, akker- en weidevogels en 
door soorten die gebonden zijn aan opgaande begroeiing langs wegen en op erven. Alle vogel
soorten komen in relatief lage dichtheden voor, vanwege het intensieve gebruik van de akkers. 
De broedvogelstand is zowel kwalitatief als kwantitatief als weinig waardevol te beoordelen. Op 
grond van de kenmerken van het plangebied wordt verwacht dat de volgende broedvogels in de
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akkers één of meerdere territoria hebben: Graspieper, Veldleeuwerik, Fazant, Kievit en Gele 
Kwikstaart.

Langs de randen van het tarweperceel en het aardappelperceel zijn sporen van muizen waar
genomen (waarschijnlijk veldmuizen). Boven de bermen van de Brugse Vaart was een Toren
valk aan het bidden. Er zijn blijkbaar voldoende muizen in de buurt aanwezig.
Tevens zijn er sporen van Mol waargenomen op de grens van het erf en het perceel tarwe.

De voormalige landbouwschuren worden gebruik voor de opslag van materiaal en machines. 
De schuren zijn ongeschikt als nestplaats voor vleermuizen (enkelsteens en dak van golfpla
ten). Het erf werd grotendeel zeer extensief onderhouden. Rond het voormalige huis zijn Hout
duif, Fazant, Kauw en Huismus waargenomen. Deels zullen deze op of rond het huis broeden. 
Op het erf zijn sporen van muizen waargenomen. Het biedt naar verwachting ruimte aan soor
ten als Egel, Huismuis, Tweekleurige Bosspitsmuis, Veldmuis, Wezel en Bunzing. Mogelijk ook 
geschikt als overwinteringlocatie voor Gewone Pad en Bruine Kikker (takhopen, puin, etc.).

B2.5. Interpretatie en beoordeling

Op basis van de uitgevoerde veldverkenning, de gegevens van het Natuurloket en het inzicht in 
de voorgenomen veranderingen kan een goede inschatting worden gemaakt van de huidige en 
de toekomstige functie van het gebied voor flora en fauna.

B2.5.1. Beoordeling gebiedsbescherming
Het onderzoeksgebied zelf en het plangebied van het bestemmingsplan Golfdomein de Brugse 
Vaart vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, zoals 
een staats- of beschermd natuurmonument of een speciale beschermingszone ingevolge de 
Natuurbeschermingswet 1998. Het Natura-2000 gebied Westerschelde ligt te ver van het plan
gebied om negatief beïnvloed te kunnen worden door de potentiële/gewenste in het plangebied. 
Enige directe of indirecte relatie tussen het natuurgebied Het Groote Gat en de voorgenomen 
ontwikkeling is, gezien de tussenliggende zone: rijksweg en dorpskern, niet te verwachten.

B2.5.2. Beoordeling soortbescherming
De volgende ingrepen hebben mogelijk effecten op beschermde natuurwaarden: 

bouw van golfhotel en pelikaanverblijf; 
sloop voormalig agrarische opstallen en bedrijfswoning; 
aanleg van de 9 holes starters course en parkeerterrein; 
aanleg van het (recreatief-woon)project "wonen op de golf'; 
gebruik van woningen, hotel en golfbaan.

Effecten als gevolg van bouw van golfhotel en pelikaanverblijf 
De bouwwerkzaamheden zullen buiten het broedseizoen plaatsvinden. Dit is de periode dat de 
golfbaan intensief wordt gebruikt. Door de afwezigheid van kleine zoogdieren en amfibieën is er 
tijdens de bouw geen kans op het verstoren van beschermde natuurwaarden.

Effecten als gevolg van sloop voormalig agrarische opstellen en woning 
De sloop van de agrarische opstellen en woning kan leiden tot aantasting van het broed- en 
rustgebied van en het leefgebied van gering aantal individuen van een beperkt aantal soorten, 
zoals:

broedvogels van bebouwing (Houtduif, Fazant, Kauw en Huismus); 
zoogdieren, zoals Bunzing, Egel, Huismuis, Tweekleurige Bosspitsmuis, Veldmuis en We
zel;
vleermuizen,
amfibieën: Gewone Pad en Bruine Kikker.

Het betreft hier soorten die lokaal en landelijk algemeen zijn. In de omgeving van het plange
bied is ruim voldoende gelijkwaardig leefgebied aanwezig. Hierdoor is geen sprake van aantas
ting van de gunstige staat van instandhouding van de te beschermen soorten.
Of vleermuissoorten daadwerkelijk voorkomen in de te slopen bedrijfswoning en in welke mate 
zij gebruikmaken van de bebouwing, was aanvankelijk onduidelijk. Naar aanleiding van de ont- 
heffingsaanvraag Flora- en faunawet bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwali
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teit is door de gemeente aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vaste 
verblijfplaatsen van vleermuizen in de bedrijfswoning (zie bijlage 3). Hieruit blijkt dat de voorma
lige boerderij niet wordt gebruikt voor vleermuizen en dat de bebouwing ook ongeschikt is.

Effecten als gevolg van aanleg 9 holes starters course en parkeerterrein 
De aanleg van deze golfbaan en het parkeerterrein zal gepaard gaan met veel grondverzet en 
de inzet van machines. Hierdoor zal een gering aantal individuen van een beperkt aantal soor
ten worden verstoord of (onbewust) gedood, zoals:

broedvogels van akkerbouwpercelen (Fazant, Graspieper en Gele Kwikstaart) en 
zoogdieren, zoals: Aardmuis, Mol, Rosse Woelmuis, Tweekleurige Bosspitsmuis, veld
muis, en veldspitsmuis;
amfibieën: Gewone Pad en Bruine Kikker (vergraven van sloten).

De veldspitsmuis is streng beschermd. Voor deze soort is een ontheffing ingevolge de Flora- en 
faunawet met een uitgebreide toets noodzakelijk. Deze toets is opgenomen in bijlage 3.
Voor het overige betreft het soorten die lokaal en landelijk algemeen zijn. In de omgeving van 
het plangebied is ruim voldoende gelijkwaardig leefgebied aanwezig. Hierdoor is geen sprake 
van aantasting van de gunstige staat van instandhouding van de te beschermen soorten.

Effecten als gevolg van aanleg (recreatief-woon)project"wonen op de golf"
De aanleg van dit (recreatief)woongebied zal gepaard gaan met het rooien van beplanting, 
grondverzet en de inzet van machines. Hierdoor zal een gering aantal individuen van een be
perkt aantal soorten worden verstoord of (onbewust) gedood, zoals:

broedvogels van ruigte en struweel (Fazant, Graspieper, Kneu en Putter); 
zoogdieren, zoals: Aardmuis, Rosse Woelmuis, Tweekleurige Bosspitsmuis, Veldspits
muis;
amfibieën: Gewone Pad en Bruine Kikker (vergraven van sloten).

De veldspitsmuis is streng beschermd. Voor deze soort is een ontheffing ingevolge de Flora- en 
faunawet met een uitgebreide toets noodzakelijk. Deze toets is opgenomen in bijlage 3.
Voor het overige betreft het soorten die lokaal en landelijk algemeen zijn. In de omgeving van 
het plangebied is ruim voldoende gelijkwaardig leefgebied aanwezig. Hierdoor is geen sprake 
van aantasting van de gunstige staat van instandhouding van de te beschermen soorten.
Het bouwen van de woningen zal, na de grondwerkzaamheden, niet leiden tot extra verstoring 
van de te beschermden diersoorten. Indien terreinen langdurig braak blijven liggen is er kans 
dat diverse soorten zich in dat gebied gaan vestigen.
Door het aanbrengen van beplanting zal het gebied op termijn geschikt worden als broedgebied 
voor struweelvogels en leefgebied van kleine zoogdieren en amfibieën.

Effecten als gevolg van gebruik van woningen, golfhotel en golfbaan 
Door de aanleg van de golfbaan op een akkerbouwgebied, zal het leefgebied van soorten die 
zijn gebonden aan akkers verloren gaan. Er ontstaat nieuwe leefgebied voor in eerste instantie 
soorten die zijn gebonden aan struwelen en water. Op termijn kan de golfbaan zich ontwikkelen 
tot een voor vogels, zoogdieren en amfibieën gevarieerd en aantrekkelijk leefgebied. Er zijn 
geen negatieve effecten om de natuurwaarden in de omgeving te verwachten als gevolg van 
het gebruik van de golfbaan. Het gebruik van de baan beperkt zicht tot de baan zelf en heeft 
geen kans op verstoring in de directe omgeving. Gezien de ligging nabij de rotonde/N58 is er 
ook geen sprake van een vergroting van het aantal verkeersbewegingen in het landelijk gebied.

Door de nieuwe bebouwing ontstaat er op termijn een nieuw leefgebied voor de meer cultuurvol- 
gende diersoorten. Het gebruik van de nieuwe bebouwing in het plangebied biedt mogelijk ver
blijfplaatsen aan soorten vogels en zoogdieren (vleermuizen). De tuinen zullen plaats bieden aan 
enkele soorten vogels en zoogdieren. In de directe omgeving zijn geen gebieden aanwezig met 
bijzondere en kwetsbare natuurwaarden. Het gebruik van de directe omgeving door bewoners zal 
daarom niet leiden tot het verstoren van beschermde natuurwaarden.

B2.6.Conclusies beoordeling

Gebiedsbescherming
Het onderzoeksgebied zelf en het plangebied van het bestemmingsplan Golfdomein de Brugse 
Vaart vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, zoals
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een staats- of beschermd natuurmonument of een speciale beschermingszone ingevolge de 
Natuurbeschermingswet 1998. Het Natura-2000 gebied Westerschelde ligt te ver van het plan
gebied om negatief beïnvloed te kunnen worden door de potentiële/gewenste in het plangebied. 
Enige directe of indirecte relatie tussen het natuurgebied Het Groote Gat en de voorgenomen 
ontwikkeling is, gezien de tussenliggende zone: rijksweg en dorpskern, niet te verwachten.

Soortenbescherming
Extra beschermde soorten

De werkzaamheden in het plangebied leiden tot mogelijke aantasting van de verblijfgebieden en/ 
of verstoring van de volgende extra beschermde soorten:

broedvogels: alle in het plangebied aanwezige broedvogelsoorten met een tijdelijke verblijfs
plaats;
veldspitsmuis.

De aantasting en verstoring van vogels dient te worden voorkomen door de werkzaamheden 
buiten het broedseizoen te laten starten en geen werkzaamheden uit te voeren in een straal van 
minimaal 20 meter rond een nest. Na afloop van de werkzaamheden kunnen de vogels we
derom gebruik maken van de omgeving van het plangebied.
Door de beoogde ontwikkeling zal een zeer klein deel van de struweelbeplanting worden ge
rooid. Ten opzichte van de hoeveelheid potentieel geschikt leefgebied voor de Veldspitsmuis, 
betreft dit een verwaarloosbare hoeveelheid. Het voortbestaan van de soort komt derhalve niet 
in gevaar. De uitbreiding van het golfdomein en de daarbijbehorende landschappelijke inpas
sing / natuurontwikkeling zorgen voor het vergroten van het mogelijke leefgebied van de Veld
spitsmuis.

Overige beschermde soorten
De werkzaamheden in het plangebied leiden tot mogelijke aantasting van de leefgebieden en/of 
verstoring van de volgende overige te beschermen soorten:

zoogdieren, zoals Aardmuis, Bunzing Egel, Huismuis, Mol, Rosse Woelmuis, Tweekleurige 
Bosspitsmuis, Veldmuis en Wezel; 
amfibieën: Bruine Kikker en Gewone Pad.

Het gaat hierbij om soorten die algemeen voorkomen in Nederland, waarvoor een vrijstelling 
geldt.

Zorgvuldig handelen
In de Flora- en faunawet staat ook het principe van "zorgvuldig handelen" beschreven. Dit is ge
richt op het voorkomen van onnodige slachtoffers (ook als geldt voor deze soorten een vrijstel
ling). Uit het oogpunt van zorgvuldig handelen is het wenselijk om ruim voorafgaande aan de 
feitelijke ingreep de gras- en oevervegetatie, waar ingrepen zullen plaatsvinden, (frequent) kort 
te maaien en het maaisel af te voeren. Hierdoor wordt het gebied minder geschikt als leefge
bied voor kleine zoogdieren en amfibieën. Deze zullen wegtrekken of zich niet vestigen. De 
kans op het onbewust doden van deze toch (algemene) dieren is daardoor duidelijk geringer en 
hiermee kan worden voldaan aan de doelstelling ten aanzien van het zorgvuldig handelen, zo
als vastgelegd in de Flora- en faunawet.

Ontheffing
De zoogdieren en amfibieën die in het plangebied voorkomen zijn vermeld in tabel 1 van de Flo
ra- en faunawet. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling en behoeft geen ontheffing 
te worden aangevraagd. Uitzondering hierop vormt de Veldspitsmuis. Deze soort staat vermeld 
in tabel 3. Gezien de uitkomsten van het aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze 
soort valt redelijkerwijs te verwachten dat de ontheffing wordt verleend. Omdat uit nader onder
zoek is gebleken dat er geen kans bestaat op het voorkomen van vleermuizen in (een van de) 
te slopen gebouwen is een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet niet noodzakelijk. 
De Flora- en faunawet staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg.
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Bijlage 3. Aanvullend natuurwaardenonderzoek 1

B3.1. Aanleiding: Verzoek om ontheffing

In het conceptvoorontwerpbestemmingsplan Golfdomein de Brugse Vaart (editiedatum 
22 oktober 2004) is een beoordeling in het kader van de Flora- en faunawet opgenomen aan
gaande de mogelijke effecten op natuurwaarden als gevolg van het voorgenomen ontwikkelin
gen in het plangebied.

In het kader van de Flora- en faunawet is door de gemeente een ontheffingsaanvraag ingediend 
bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (aanvraagnummer FF / 75C / 
2005/054). In het vervolg op deze aanvraag heeft de Dienst Regelingen verzocht in haar brief 
van 24 maart 2005 (kenmerk aanv.2005c.054.mg) om nadere informatie betreffende veldspits- 
muizen en vleermuizen. In deze bijlage wordt deze informatie verstrekt.

B3.2. Vraagstellingen
Vraagstelling veldspitsmuizen

Het Ministerie wil met betrekking tot veldspitsmuizen graag de volgende vragen beantwoord
zien:

"In de documenten behorende bij de ontheffingsaanvraag wordt vermeld dat de veldspits- 
muis voorkomt in het plangebied. Doordat door de uitvoering van het project verbodsarti
kelen worden overtreden ten opzichte van deze soort, vraagt u een ontheffing aan. Krach
tens de nieuwe AMvB is de veldspitsmuis streng beschermd en dient u voor een ontheffing 
een uitgebreide toets uit te voeren. Onder een uitgebreide toets wordt verstaan het onder
zoeken en overwegen van alle denkbare alternatieven (qua locatie, vorm en werkwijze) 
voor de ingreep ten opzichte van de soort, met een onderbouwing van de effecten per al
ternatief op de gunstige staat van instandhouding van de soort. Hiernaast dient een werk
wijze beschreven te worden die erop toeziet dat ten opzichte van de soort zorgvuldig wordt 
gehandeld. De uitgebreide toets ontbreekt in uw ontheffingaanvraag. U wordt verzocht 
alsnog een uitgebreide toets uit te voeren en te onderbouwen op grond van welke overwe
gingen het alternatief gekozen is."

Daar het hier om een ruimtelijke ontwikkeling gaat, houdt een uitgebreide toets in dat: 
de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen; 
er geen alternatief is voor de activiteit;
de werkzaamheden zodanig uitgevoerd moeten worden dat er sprake is van "zorgvuldig 
handelen".

Vraagstelling vleermuizen
Met betrekking tot vleermuizen worden de volgende vragen gesteld.

"In de documenten wordt vermeld dat de bestaande bedrijfswoning en bijbehorende be
drijfsgebouwen zullen worden gesloopt vanwege de slechte bouwtechnische en ruimtelijke 
kwalitatieve staat. In de "Beoordeling natuurwaarden Brugse Vaart" wordt vermeld dat de 
bedrijfsgebouwen geen dienst doen als verblijfsplaats voor vleermuizen. Onduidelijk is of 
ook de bedrijfswoning is gecontroleerd op verblijfsplaatsen van vleermuizen. U wordt ver
zocht voorgaande te verduidelijken. Indien er wel verblijfplaatsen van vleermuizen aanwe
zig zijn, dient u aanvullend een ontheffing aan te vragen voor vleermuizen."

B3.3 Uitgebreide toets

B3.3.1. Voorkomen van de veldspitsmuis
Voortbestaan van de soort
Aanwezigheid van de veldspitsmuis in het plangebied 

In bijlage 2 staat ten aanzien van het voorkomen van de veldspitsmuis het volgende vermeld: 
bij de projectlocatie "wonen op de golf" zijn in de jonge struweelbeplanting langs de randen 
van het terrein en de 18 holes golfbaan sporen van muizen waargenomen, mogelijk de
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veldspitsmuis". Gezien de begroeiing en de afwezigheid van beheer is er een kans dat het 
erf van het voormalige agrarische bedrijf geschikt wordt als leefgebied voor de veldspits
muis.

De overige terreingedeeltes zijn niet geschikt als leefgebied van de veldspitsmuis. Dit omdat de 
vegetatie te kort is (grasveld met gazonbeheer) of te ruig: brandnetelruigte (omgeving paarden
weide).

Geschikt leefgebied op het golfdomein
Op het golfdomein komen naast intensief beheerde grasvegetaties en plantvakken ook veel 
zoom- en mantelvegetaties en beplantingselementen voor. Dergelijke overgangszones in com
binatie met struweel / bos vormen een geschikt leefgebied voor de veldspitsmuis. Relatief grote 
delen van de bestaande golfbaan zijn in principe een geschikt leefgebied voor de veldspitsmuis.

Effect van de beoogde ingreep
Door de beoogde ontwikkeling zal een zeer klein deel van de struweelbeplanting worden ge
rooid. Ten opzichte van de hoeveelheid potentieel geschikt leefgebied voor de veldspitsmuis, 
betreft dit een verwaarloosbare hoeveelheid. Het voortbestaan van de soort komt derhalve niet 
in gevaar.

De uitbreiding van het golfdomein en de daarbijbehorende landschappelijke inpassing / natuur
ontwikkeling zullen zorgdragen voor het vergroten van het mogelijke leefgebied van de veld
spitsmuis.

Conclusie
Door de beoogde ontwikkeling is het voortbestaan van de soort niet in het geding.

Geen alternatief
In het kader van de planontwikkeling zijn de volgende alternatieven onderzocht:

uitbreiding van het golfdomein in noordelijke richting (Veerhoekpolder) in plaats van in zui
delijke richting;
projectlocatie "wonen op de golf' gekoppeld aan de uitbreiding in plaats van een koppeling 
aan de bestaande golfbaan.

Onderzochte alternatieve locatie golfbaan
In het kader van de planontwikkeling is door de initiatiefnemer in een vroegtijdig stadium geke
ken naar de mogelijke locaties van de beoogde uitbreiding. In principe waren er twee geschikte 
locaties:

direct ten noorden van de bestaande golfbaan in de Veerhoekpolder;
direct ten zuiden van de bestaande golfbaan in de Vijfhonderd in beoosten Eede polder.

De huidige locatie is gekozen vanwege:
het kleinschalige karakter van de grondeigendommen in de Veerhoekpolder, waardoor de 
grondverwerving een groot knelpunt zou vormen;
het grote aantal aanwezige woningen / boerderijen in de Veerhoekpolder, waardoor een 
efficiënte inrichting van de golfbaan zeer lastig was of er zou een aantal woningen / boer
derijen moeten worden opgekocht (hetgeen economisch niet uitvoerbaar is); 
de Veerhoekpolder heeft een iets lagere ligging dan de Vijfhonderd in beoosten Eede pol
der en daardoor iets minder gunstig (hogere investeringen in verband met de waterbe
heersing);
de Vijfhonderd in beoosten Eede polder heeft een gunstige ligging heeft ten opzichte van 
de hoofdingang van de bestaande golfbaan;
de Vijfhonderd in beoosten Eede polder is een grootschalige akkerbouwpolder met geen 
bijzondere natuurwaarden; in de Veerhoekpolder is veel grasland aanwezig; door de varia
tie in grondgebruik zal er ook meer variatie zijn in de aanwezige flora en fauna;
Op grond van de bovenstaande aspecten is gekozen voor de ontwikkeling van golfbaan in 
de Vijfhonderd in beoosten Eede polder.
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Onderzochte alternatieve locatie wonen op de golf 
Bij de projectlocatie "wonen op de golf' waren twee alternatieven denkbaar: een koppeling aan 
de uitbreiding, dus in de Vijfhonderd in beoosten Eede polder of een koppeling aan de be
staande golfbaan. Op grond van landschappelijke en stedenbouwkundige aspecten is gekozen 
voor de locatie in de Brugsche Vaartpolder.

De gronden waar de beoogde uitbreiding van het golfdomein is voorgenomen, liggen in een ge
bied dat in het bestemmingsplan Landelijk Gebied is gekwalificeerd als een open gebied met 
een kenmerkend bebouwingspatroon en zijn in dat bestemmingsplan bestemd voor grondge
bonden agrarische bedrijven en het behoud en / of herstel van de aanwezige landschappelijke 
en / of cultuurhistorische waarden.

In de toelichting op het landschapstype is in het bestemmingsplan Landelijk Gebied voorts het 
volgende aangegeven:

"Zeekleilandschap, open gebied met een kenmerkend bebouwingspatroon"staat het vol
gende vermeld ten aanzien van de waarden en kwetsbaarheden van het gebied. "De her
kenbaarheid van de ontstaansgeschiedenis is groot door het beloop van dijken en de 
kenmerken van het bebouwingspatroon. De aanwezige bebouwing (relatief beperkt van 
schaal en omvang) is gekoppeld aan de landschapselementen dijken en wegen.
Dit deelgebied is kenmerkend voor de Zeeuwse polders en komt veel voor, doch met di
verse bebouwingspatronen. Gebieden met gave kenmerkende patronen zijn zeldzaam en 
worden als waardevol gewaardeerd.
Dit type landschap is kwetsbaar voor bebouwing die qua situering enerzijds afwijkt van het 
aanwezige bebouwingspatroon en anderzijds qua verschijningsvorm / ruimtelijke uitstraling 
afwijkt van de aanwezige bebouwingsvormen, zoals grootschalige industrieel aandoende 
vormen van agrarische (en niet-agrarische) bebouwing. Het gemeentelijke beleid is gericht 
op het behouden van openheid en het kenmerkend bebouwingspatroon door het voorko
men van:
- situering van bebouwing die niet past binnen of aansluit op het bestaande patroon;

In paragraaf 3.3. is beoordeeld dat de ontwikkeling van een golfbaan wel past in deze polder, 
mede omdat het huidige bebouwingpatroon niet wordt aangetast. Een mogelijk ontwikkeling van 
Wonen op de golf zou in strijd zijn met het bebouwingspatroon en uit dat oogpunt ook onge
wenst.

De beoogde locatie voor "wonen op de golf' heeft in het vigerende bestemmingsplan geen bij
zondere landschappelijke waarden. Groot voordeel is tevens dat deze locatie aansluit op de 
westelijke rand van de kern Oostburg. Deze randzone zal verstedelijken. De beoogde locatie 
sluit in stedenbouwkundig oogpunt dus aan op bebouwing van de kern.

Zorgvuldig handelen
Om het gebied waar de werkzaamheden zijn gepland ongeschikt te maken als leefgebied van 
de veldspitsmuis zullen de navolgende beheersmaatregelen worden uitgevoerd.

De grazige vegetaties worden vanaf heden zeer kort boven de grond afgemaaid. Het maai- 
sel zal worden verwijderd. Dit zal minimaal eens per maand gebeuren, zodat een korte ve
getatie ontstaat. Een korte vegetatie vormt geen geschikt leefgebied voor de veldspits
muis. Eventueel aanwezige exemplaren zullen uit dit gebied wegtrekken naar de overige 
delen van de golfbaan en aangrenzende bermen en ruigten.
Ook de te rooien struweel beplanting zal op korte termijn worden verwijderd. De gronden 
zullen worden ingezaaid met gras en eens per maand worden gemaaid.
De graafwerkzaamheden zullen buiten het voortplantingsseizoen (maart tot half augustus) 
plaatsvinden.

Door het uitvoeren van bovenstaande maatregelen, ruim voordat de werkelijke inrichting zal 
plaatsvinden, wordt voldaan aan de randvoorwaarden van het "zorgvuldig handelen". De kans 
op het verstoren of doden van veldspitsmuizen tijdens de uitvoering van de beoogde werk
zaamheden is hierdoor verwaarloosbaar.
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B3.3.2. Voorkomen van de vleermuis in bestaande woning
De mogelijke geschiktheid van de voormalige boerderij als verblijfplaats voor vleermuizen is na
der onderzocht. Op woensdag 29 juni 2005 heeft veldbezoek plaatsgevonden in de periode 
22.30 - 24.00 uur. Naast een visuele beoordeling van de locatie is ook gericht gezocht met be
hulp van een vleermuisdetector. Op de avond was het (zeer) warm weer: ideaal weer voor 
vleermuizen.
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van vleermuizen.

De voormalige boerderij is enkel steens. Er is wel een pannendak aanwezig, maar de zolder is 
erg open en deels vrij toegankelijk voor de wind. De bebouwing is dus minder geschikt als ver
blijfsplaats voor vleermuizen.

Verondersteld wordt dat de voormalige boerderij geen functie heeft als verblijfsplaats voor 
vleermuizen.

B3.4. Conclusie
Op grond van het onderzoek naar het kader van het voorkomen van de veldspitsmuis kan wor
den geconcludeerd dat:

de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar brengen; 
er geen alternatief is voor de activiteit;
de werkzaamheden zodanig uitgevoerd worden dat er sprake is van "zorgvuldig handelen".

Ten aanzien van het mogelijk voorkomen van vleermuizen in de voormalige boerderij is tijdens 
het veldbezoek geen waarneming gedaan en is de bebouwing ook als ongeschikt beoordeeld.
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B4.1. Beleidskader en normstelling

In paragaaf 3.5.2. van de toelichting zijn de hoofdpunten van de geldende wetgeving voor lucht
kwaliteit beschreven. In dit deel van de bijlage worden enkele punten uit het Besluit luchtkwali
teit 2005 (hierna: Bik) nader genoemd. Daarnaast worden de invoergegevens en resultaten van 
het onderzoek gepresenteerd.

Besluit luchtkwaliteit
Maatgevende stoffen langs wegen

Voor luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer is stikstofdioxide (N02) het meest maatgevend, 
aangezien deze stof door de invloed van het wegverkeer het snelst een overschrijding van de 
grenswaarde in het Besluit luchtkwaliteit veroorzaakt. Daarnaast zijn ook de concentraties van 
fijn stof van belang. De grenswaarde voor fijn stof (24-uursgemiddelde) wordt als gevolg van de 
hoge achtergrondconcentratie in grote delen van Nederland overschreden.
Andere stoffen uit het Bik hebben een te verwaarlozen invloed op de luchtkwaliteit bij wegen en 
worden daarom bij deze toetsing buiten beschouwing gelaten.

Gevoelige en minder gevoelige functies
Bij de uitvoering van de Europese richtlijn die ten grondslag ligt aan het Bik, ligt het primaat bij 
de bescherming van de gezondheid van de mens. Onderscheid in gevoelige functies wordt niet 
gemaakt, hetgeen inhoudt dat de wettelijke grenswaarden overal in de buitenlucht gelden. Al
leen werkplekken (arbeidsplaats als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet) worden in het 
Bik uitgesloten en kunnen daarmee als niet-gevoelige functie worden beschouwd.
Bedrijven zelf kunnen beschouwd worden als functies waar mensen niet gedurende lange tijd in 
de buitenlucht verblijven. In het kader van Arbo-wet moeten reeds maatregelen worden geno
men in verband met luchtkwaliteit en geur.

Meetregeling luchtkwaliteit 2005
Op grond van het Bik is bepaald dat concentraties van stoffen die zich van nature in de buiten
lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid, bij de beoordeling van de 
grenswaarden voor fijn stof buiten beschouwing worden gelaten. In de Meetregeling is bepaald 
dat alleen de bijdrage van zeezout kan worden afgetrokken van de concentratie fijn stof. Aan
gegeven is hoe groot de aftrek van het jaargemiddelde en 24-uurgemiddelde per gemeente be
draagt. Voor de gemeente Sluis bedraagt de aftrek voor het jaargemiddelde fijn stof 5 pg/m3 en 
voor het 24-uurgemiddelde 6 overschrijdingen per jaar.

Meet- en rekenvoorschrift 2006
De regels voor het meten en berekenen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit staan beschre
ven in het Meet- en rekenvoorschrift 2006. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschil
lende situaties (binnenstedelijk, buitenstedelijk en industriële bronnen). Per situatie is bepaald 
welke standaardrekenmethode (SRM) gebruikt mag worden. Er mag van een andere methode 
gebruik worden gemaakt indien deze is goedgekeurd door het Ministerie van VROM. In het 
Meet- en rekenvoorschrift is tevens aangegeven welke gegevens gebruikt worden bij het maken 
van de berekening en op welke wijze de berekeningsresultaten worden afgerond.

Beleid provincie Zeeland
De provincie heeft een Plan van aanpak fijn stof opgesteld (provincie Zeeland, juni 2006). In dit 
plan van aanpak geeft de provincie aan dat de luchtkwaliteit in Zeeland voldoet aan de norm 
voor de jaargemiddelde concentratie. Op sommige locaties wordt echter niet voldaan aan de 
norm voor het daggemiddelde. De overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie zijn 
voor een groot deel te wijten aan de hoge achtergrondconcentratie fijn stof.
De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging in de Provincie Zeeland zijn de industrie en 
het verkeer. Deze sectoren zijn - met scheepvaart - ook verantwoordelijk voor uitstoot van de 
meest gezondheidschadelijke stoffen.
De in het kader van het Actieplan fijn stof geformuleerde doelstellingen sluiten naadloos aan op 
de doelstellingen uit het Omgevingsplan Zeeland en zijn:
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inzet op de reductie van de emissies bij provinciale bedrijven: de provincie als vergunning
verlener;
reductie van de emissies op provinciale wegen: de provincie als wegbeheerder; 
reductie van fijn stof in het openbaar vervoer en openbare werken: de provincie als con
cessieverlener en aanbesteder;
het stellen van randvoorwaarden en het toetsend optreden in het kader van de ruimtelijke 
ordening: de provincie als ruimtelijke ordenaar;
het coördineren, stimulerende en initiëren van acties door andere Zeeuwse (over
heidsorganisaties: de provincie als facilitator.

Wat de precieze effecten op de luchtkwaliteit in Zeeland zullen zijn van de voorgestelde maat
regelen, is niet op de microgram nauwkeurig vast te stellen. Bovendien hangt veel af van de (te 
kiezen) uitvoeringsvariant van sommige maatregelen en hoe ambitieus en stringent de gekozen 
variant uiteindelijk tot realisatie komt. De verwachting is echter dat er - zelfs met een ambitieus 
Zeeuwse maatregelpakket - tegen 2010 nog enkele hardnekkige knelpunten (overschrijding van 
de daggemiddelde norm) zullen blijven bestaan met name in en rond de havengebieden en op 
drukke stadswegen. In 2015 zullen ook deze waarschijnlijk zijn opgelost.
De provincie zal de ontwikkelingen in de concentratie fijn stof volgen door middel van metingen, 
monitoring en onderzoek.

B4.2. Onderzoek luchtkwaliteit

Uitgangspunten onderzoek luchtkwaliteit
In het voorontwerpbestemmingsplan Golfdomein de Brugse Vaart wordt de bouw van maximaal 
35 woningen mogelijk gemaakt, alsmede de ontwikkeling van een golfhotel (maximaal 80 ka
mers) en een uitbreiding van de huidige Championship Course (18-holes golfbaan) met een 
Starters Course (9-holes golfbaan). Volgens het Besluit luchtkwaliteit dient in beeld te worden 
gebracht of de beoogde ontwikkelingen (negatieve) gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit in 
de omgeving. Ten behoeve van een afweging in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
is daarnaast de luchtkwaliteit ter plaatse van de beoogde ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt.

Onderzoeksmethode
De luchtkwaliteit als gevolg van de nabijgelegen wegen is berekend met behulp van het CARII-programma1'. Het 
CAR ll-programma geldt als het standaardrekenprogramma voor luchtkwaliteit in binnenstedelijke situaties met enige 
vorm van bebouwing. Het plangebied en zijn omgeving wordt als zodanig aangeduid.
Het programma kan berekeningen uitvoeren voor de maatgevende stoffen fijn stof (PM10) en stikstofdioxide. Hierdoor is 
het programma geschikt voor het verkrijgen van een algemeen beeld van de luchtkwaliteit en voor het opsporen van 
knelpunten. Het CARII-programma is toepasbaar voor berekeningen van concentraties op een afstand van het immisie- 
punt (bijvoorbeeld woningen) tot de wegas. De berekende concentraties gelden voor een hoogte van 1,5 m boven het 
maaiveld. De invloed van de hoogte van de bebouwing is verwerkt in de verschillende wegtypes die in het programma 
ingevoerd kunnen worden._______ ____________________ ________

Gevolgen luchtkwaliteit voor omgeving (verkeersaantrekkende werking)
Om de gevolgen van de realisatie van de ontwikkelingen op de luchtkwaliteit in de omgeving in 
beeld te brengen, is de verkeersproductie/attractie van de woningen en het golfhotel/de golf
baan relevant. Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisering van maximaal 35 
woningen, een golfhotel van maximaal 80 kamers en een uitbreiding van de golfbaan met 9 ho
les. Op basis van ervaringscijfers wordt aangenomen dat de verkeersproductie en attractie als 
gevolg van de ontwikkelingen op de locatie maximaal 750 mvt/etmaal bedraagt.

Op basis van de regionale verkeersstructuur wordt aangenomen dat 50% van het verkeer dat 
door de ontwikkeling wordt gegenereerd, gericht is op een noordelijke aansluiting met de N58. 
De overige 50% zal via de zuidelijke aansluiting met de N58 worden afgewikkeld.

Dit betekent dat, ten gevolge van de realisatie van de ontwikkelingen het verkeer toeneemt als 
weergegeven in tabel 1.

1) Calculation of Air pollution from Road traffic-programma II, versie 6.1.1, augustus 2007.
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Tabel 1 Toename verkeer in mvt/etmaal op wegvakken per plan

wegvak toename verkeer

N58
noordelijke aansluiting +375
zuidelijke aansluiting +375

Parallelweg N58
richting noordelijke aansluiting op N58 +375
richting zuidelijke aansluiting op N58 +375

Brugsevaart +750

Voor de gevolgen van de ontwikkelingen voor de luchtkwaliteit in de omgeving, worden deze 
wegen meegenomen. Indien aangetoond kan worden dat het project niet leidt tot verslechtering 
van de luchtkwaliteit langs deze wegen, is daarmee aangetoond dat dit ook geldt voor de ver
dere omgeving.

Luchtkwaliteit ter plaatse beoogde ontwikkeling
Voor de toetsing van de luchtkwaliteit ter plaatse van de woningen, zijn de meest drukke wegen 
in of nabij het plangebied relevant. In dat kader worden de Parallelweg N58 en de N58 als 
maatgevend beschouwd. De luchtkwaliteit ter plaatse van de eerstelijns bebouwing wordt ge
toetst ten gevolge van de Parallelweg N58 en de N58. De luchtkwaliteit wordt van beide wegen 
zowel afzonderlijk als cumulatief in beeld gebracht. De woningen in de eerstelijns bebouwing 
liggen minimaal op 30 m afstand uit de wegas van de Parallelweg N58 en op minimaal 40 m uit 
de wegas van de N58.

Overige uitgangspunten
De gehanteerde verkeersintensiteiten zijn weergegeven in tabel 2. Deze intensiteiten zijn geba
seerd op verkeersprognoses voor 2017 die in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan 
en het akoestisch onderzoek voor het gebied zijn gemaakt. De prognoses voor 2017 zijn prog
noses exclusief de ontwikkelingen die voorliggend voorontwerpbestemmingsplan mogelijk 
maakt. Voor het berekenen van de verkeersintensiteiten inclusief de ontwikkelingen, is het 
prognosecijfer voor 2010 en 2017 aangehouden, vermeerderd met de verkeersintensiteiten zo
als opgenomen in tabel 2. Gezien het profiel van de wegen wordt voor de afstand tot de wegas 
5 m aangehouden. Er wordt vanuit gegaan dat het project in 2007 nog niet gerealiseerd is.

Tabel 2 Verkeersintensiteiten

straatnaam

2007 2010 2017

exclusief
ontwikkeling

inclusief
ontwikkeling

exclusief
ontwikkeling

inclusief
ontwikkeling

exclusief
ontwikkeling

inclusief
ontwikkeling

N58 6.440 n.v.t. 6.700 7.075 7.400 7.775
Parallelweg 1.000 n.v.t. 1.000 1.375 1.000 1.375
Brugsevaart 200 n.v.t. 200 950 200 950

In het CAR ll-programma wordt daarnaast nog een aantal basisgegevens ingevoerd, zoals de 
voertuigverdeling, de gemiddelde snelheid en het wegprofiel (wel/niet veel bomen en/of gebou
wen). Voor de voertuigverdeling is uitgegaan van de gehanteerde verdeling in het akoestisch 
onderzoek wegverkeerslawaai (Akoestisch onderzoek Golfdomein Brugse Vaart, RBOI-Middel- 
burg). Dit betekent voor de N58 een verdeling van 82,4% lichte, 8,8% middelzware en 8,8% 
zware voertuigen. Voor de Parallelweg N58 is een verdeling van 83%, 10% en 7% aangehou
den. Verder is voor de Brugsevaart een verdeling van 95%, 3% en 2% aangehouden. Verder is 
voor de N58 een wegtype 2 en snelheidstype buitenweg aangehouden, voor de Parallelweg 
N58 een wegtype 4 en snelheidstype normaal stadsverkeer aangehouden en voor de Brugse
vaart wegtype 3a en snelheidstype normaal stadsverkeer.
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Bijlage 4. Onderzoek luchtkwaliteit 4

Berekeningsresultaten
Toetsing gevolgen luchtkwaliteit omgeving

In tabel 3 zijn de resultaten van de berekeningen ten behoeve van de toetsing voor de omge
ving van het plangebied weergegeven voor de jaren 2007, 2010 en 2017 op een afstand van 
5 m uit de wegas.

Tabel 3 Berekeningsresultaten luchtkwaliteit verkeersaantrekkende werking*

weg stikstofdioxide (NO2) 
jaargemiddelde 

(in pg/m3)

fijn stof (PM10) 
jaargemiddelde 

(in pg/m3)

fijn stof (PM10)
24 uur gemiddelde 

(aantal overschrijdingen 
per jaar)

exclusief
ontwikke

ling

inclusief
ontwikke

ling

exclusief
ontwikke

ling

inclusief
ontwikke

ling

exclusief
ontwikke

ling

inclusief
ontwikke

ling

In 2007

N58 22,8 n.v.t. 21,8 n.v.t. 14 n.v.t.

Parallelweg 19,5 n.v.t. 21,3 n.v.t. 13 n.v.t.

Brugsevaart 17,3 n.v.t. 20,9 n.v.t. 12 n.v.t.

In 2010

N58 18,7 19,0 19,0 19,0 7 8

Parallelweg 14,4 15,0 18,2 18,3 6 6

Brugsevaart 16,1 16,8 18,5 18,6 7 7

In 2017

N58 16,3 16,4 17,6 17,6 5 5

Parallelweg 14,3 14,7 17,2 17,3 4 4

Brugsevaart 13,2 13,5 17,0 17,1 4 4

* Inclusief aftrek bijdrage zeezout voor fijn stof

Uit de tabel blijkt dat de ontwikkeling een beperkte bijdrage levert aan de luchtkwaliteit in de 
omgeving (de uitkomsten met en zonder ontwikkeling zijn niet overal gelijk). Deze toename leidt 
echter niet tot een overschrijding van de grenswaarde uit het Bik. Langs geen van de ontslui
tende wegen worden grenswaarden uit het Bik overschreden.

Toetsing ter plaatse van de beoogde ontwikkeling 
Naast een toetsing van de gevolgen op de omgeving, dient ook de luchtkwaliteit ter plaatse van 
de ontwikkeling te worden onderzocht. Echter, uit de berekeningen voor de omgeving blijkt, dat de 
luchtkwaliteit op 5 meter uit de as van de wegen reeds voldoet aan de normen uit het Bik. De af
stand tussen de wegas en het Golfdomein is groter. Om deze reden kan zonder berekening wor
den geconcludeerd dat de luchtkwaliteit ter plaatse van de beoogde ontwikkeling onder de nor
men uit het Bik blijven en dat vanuit het principe van een goede ruimtelijke ordening derhalve 
geen knelpunten aanwezig zijn.
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Bijlage 5. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Deze bijlage omvat een rapportage (vermelding invoergegevens en resultaten) van het uitge
voerde akoestische onderzoek naar het wegverkeerslawaai aan de buitengevels van de nieuwe 
woningen in het Golfdomein Brugse Vaart. Achtereenvolgens wordt daarbij ingegaan op:

Belangrijkste invoergegevens:
zones en normen van de Wet geluidhinder; 
toegepaste rekenmethodiek; 
verkeersintensiteiten; 
maatgevende waarneem hoogtes; 
maximumsnelheden en voertuigcategorieverdelingen; 
wegdekverharding.

Resultaten:
resultaten SRM l-onderzoek parallelweg, Brugsevaart en Noordelijke Brugsevaartweg; 
resultaten SRM ll-onderzoek hoofdrijbaan N58.

Belangrijkste invoergegevens akoestisch onderzoek
Zones en normen Wet geluidhinder

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen geluidszones, met uitzon
dering van:

woonerven;
30 km/uur-gebieden;

Binnen de wettelijke geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting aan de gevels van de 
geluidsgevoelige bestemmingen (woningen) aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De 
breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg 
(stedelijk of buitenstedelijk) en is vastgelegd in artikel 74, lid 1 Wgh.
Voor de langs het plangebied gelegen wegen (N58, parallelweg N58, Brugsevaart en Noorde
lijke Brugsevaartweg) zijn geen van de bovenstaande ontheffingscriteria aan de orde, zodat de 
genoemde wegen een geluidszone hebben. Alle genoemde wegen liggen ter hoogte van het 
woongebied op het golfterrein buiten de bebouwde kom (buitenstedelijk gebied) en hebben 2 of 
minder rijstroken. De wettelijke zonebreedte bedraagt hierdoor 250 meter aan weerszijden van 
de weg.

De te realiseren woningen (geluidsgevoelige bestemmingen conform de Wet geluidhinder) lig
gen binnen de wettelijke geluidszone van genoemde wegen. Akoestisch onderzoek naar het 
wegverkeerslawaai is dan ook verplicht.

Wanneer nieuwe woningen binnen de geluidszone van een bestaande weg worden gereali
seerd, is er sprake van een nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder. Als wettelijke 
grenswaarde geldt in nieuwe situaties een etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau van 
48 dB aan de gevel (voorkeursgrenswaarde). Het college van Burgemeester en wethouders kan 
ingevolge de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vaststellen indien de nieuwe geluids
belasting aan de gevel boven de voorkeursgrenswaarde uitkomt en aanvullende geluidsreduce- 
rende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of op overwegende bezwaren stuiten van ste
denbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke en/of financiële aard. In buitenstedelijk 
gebied mogen GS een grenswaarde vaststellen tot maximaal 53 dB voor de realisatie van 
nieuwe woningen langs bestaande wegen (uiterste grenswaarde).

Toegepaste rekenmethodiek
Ten aanzien van het wegverkeerslawaai van de parallelweg, de Brugsevaart en de Noordelijke 
Brugsevaartweg op de gevels van de nieuwe woningen, is de verwachting dat dit niet tot signifi
cante problemen zou leiden. Om deze reden is (in eerste instantie) volstaan met het berekenen 
van de relevante 48 dB-contour met behulp van de Standaard Rekenmethode I.
Op basis van eerder uitgevoerde akoestische onderzoeken voor de rondweg Oostburg (N58, 
Commerswerveweg) mocht worden uitgegaan dat voor de realisatie van de woningen geluids- 
werende voorzieningen langs de weg nodig zouden zijn. Om deze reden is het akoestisch on
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Bijlage 5. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 2

derzoek uitgevoerd met behulp van de Standaard Rekenmethode II. In deze methode is onder 
andere rekening gehouden met de afschermende werking van gebouwen en/of voorzieningen.

Verkeersintensiteiten
De verkeersintensiteiten van de rondweg Oostburg zijn ontleend aan de verkeersdatabank van 
Rijkswaterstaat. Voor wat betreft het prognosejaar 2017 is daarbij gerekend met het autonome 
groeipercentage van de afgelopen jaren. Dit groeipercentage bedraagt circa 1,4% per jaar.
Voor wat betreft de overige wegen zijn geen exacte verkeersintensiteiten aanwezig. Voor deze 
wegen is dan ook een inschatting gemaakt op basis van ervaringscijfers (zie ook bijlage 4).
In tabel 1 zijn de verkeersintensiteiten voor alle genoemde wegen in het prognosejaar 2017 
weergegeven (inclusief de ontwikkeling van het Golfdomein).

Tabel 1 Verkeersintensiteiten 2017 in mvt/etmaal

weg verkeersintensiteiten 2017 in mvt/etm

Hoofdrijbaan N58 7.775
Parallelweg N58 1.375
Brugsevaart 950
Noordelijke Brugsevaartweg 500

Maatgevende waarneemhoogte
Voor de nieuw te realiseren woningen is de geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeersla
waai van de genoemde wegen berekend op de waarneemhoogtes 1,5 meter (begane grond) en 
4,5 meter (eerste verdieping) ten opzichte van het maaiveldniveau. Voor elk waarneempunt (i.c. 
voor elke woning) is vervolgens de maatgevende waarneemhoogte bepaald. Deze hoogte blijkt 
voor alle waarneempunten 4,5 meter te bedragen.
Een aantal woningen krijgt ook op de tweede verdieping (7,5 meter) verblijfsruimten. Deze zou
den in principe ook bij de akoestische berekeningen moeten worden meegenomen. Echter, de
ze verdiepingen worden gerealiseerd zonder te openen delen, waardoor ze niet meer als gevel 
in de zin van de Wet geluidhinder worden aangemerkt. Een akoestische toetsing is voor deze 
verdiepingen dan ook niet noodzakelijk.

Maximumsnelheid en voertuigcategorieverdeling 
Als wettelijk toegestane snelheid op de hoofdrijbaan van de N58 is gerekend met 80 km/uur. Op 
de parallelweg, de Brugsevaart en de Noordelijke Brugsevaartweg is gerekend met een maxi
mumsnelheid van 60 km/uur.

De verdeling van de verschillende voertuigcategorieën heeft voor de hoofdrijbaan van de N58 
plaatsgevonden aan de hand van gegevens van Rijkswaterstaat, directie Zeeland. Voor wat be
treft de verdeling op de parallelweg, de Brugsevaart en de Noordelijke Brugsevaartweg ont
breken feitelijke gegevens. Voor deze wegen is uitgegaan van een verdeling op basis van erva
ringscijfers van soortgelijke wegen.

Voor de hoofdrijbaan is de nachtperiode (23-7 uur) de maatgevende periode. Per maatgevend 
nachtuur wikkelt zich circa 0,65% van de etmaalintensiteit af. Voor overige wegen is de dagpe- 
riode (7-19 uur) maatgevend. Per maatgevend daguur wikkelt zich op de parallelweg circa 6,7% 
van de etmaalintensiteit af. Voor beide overige wegen is dit circa 7,0%. De Wet geluidhinder 
gaat uit van de geluidsbelasting over een heel etmaal. De verdeling van de intensiteit per 
avond-, nacht- of daguur zijn berekend aan de hand van een landelijke gemiddelde voor de in
tensiteitenverdeling op provinciale wegen (N58) en plattelandsweg (overige wegen). In tabel 2 
staan de gebruikte invoergegevens.
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Bijlage 5. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 3

Tabel 2 Intensiteitenverdeling

weg daguur

percentage per uur t.o.v. etmaal intensiteit

avonduur Nachtuur

Provinciale weg N58 6,97 % 2,80 % 0,65 %

Landschapsweg paral
lelweg N58

6,70 % 3,18% 0,86 %

Landschapsweg 7,00 % 2,6 % 0,70 %

In tabel 3 zijn de voertuigcategorieverdelingen van alle wegen per maatgevend uur weergege
ven. In de SRM1 berekeningen is voor alle uren dezelfde voertuigcategorieverdeling gebruikt.

Tabel 3 Voertuigcategorieverdelingen

percentage gedurende maatgevend uur

voertuigcategorie Hoofdrijbaan N58 Parallelweg N58 Brugsevaart / Noorde
lijke Brugsevaartweg

lichte mvt 82,4 83,0 95,0
middelzware mvt 8,8 10,0 3,0
zware mvt 8,8 7,0 2,0
motoren 0 0 0

Wegdekverharding
Recentelijk (2001) is door Rijkswaterstaat, directie Zeeland een andere asfaltlaag op de rond
weg Oostburg (N58) aangebracht. Daarbij is de ZOAB-asfaltlaag vervangen door een verhar
ding van SteenMastiekAsfaltbeton 0/11 (SMA 0/11). Van deze wegdekverharding is in de 
akoestische berekeningen uitgegaan. Ten aanzien van de parallelweg, de Brugsevaart en de 
Noordelijke Brugsevaartweg is uitgegaan van het normale fijn asfalt (DAB).

Resultaten akoestisch onderzoek
Resultaten SRM l-onderzoek

Uit de berekeningen met behulp van deze rekenmethode blijken op de relevante waarneem- 
hoogte van 4,5 meter de volgende 48 dB-contouren. Hierbij is rekening gehouden met de wet
telijke aftrek conform artikel 111 g van de Wet geluidhinder (voor wegen met een maximum
snelheid van 60 km/uur geldt een wettelijke aftrek van 5 dB, voor wegen met een maximum
snelheid van 80 km/h geldt een wettelijke aftrek van 2 dB).

Tabel 4 48dB-contouren in meters uit de wegas

weg afstand 48 dB-contour uit de wegas

Parallelweg N58 26 meter
Brugsevaart 15 meter
Noordelijke Brugsevaartweg 11 meter

De woningen liggen op aanzienlijk grotere afstand uit de as van de weg. Vanuit het aspect weg
verkeerslawaai zijn ten aanzien van de genoemde wegen geen knelpunten aanwezig.
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Resultaten SRM ll-onderzoek N58
Aanvullend SRM-I onderzoek wijst uit, dat de 48 dB-contour van de hoofdrijbaan van de N58 op 
de maatgevende waarneemhoogte van 4,5 meter circa 159 meter uit de as van de weg ligt1'. 
Een deel van het projectgebied "Wonen op de golf' ligt, uitgaande van het verkavelingsvoorstel, 
binnen deze contour. Aanvullende maatregelen zijn dan ook gewenst, teneinde de geluidsbe
lasting aan de gevels te reduceren tot op of onder deze waarde van 48 dB. Mede ook uit oog
punt van een adequate landschappelijk inpassing is gekozen voor de aanleg van geluidswal.
Met behulp van de SRM-II methode is vervolgens een model van de situatie opgebouwd, waar
in onder andere de verschillende maaiveldhoogtes zijn ingevoerd. Met behulp van "trial and er- 
ror" is vervolgens de meest noodzakelijke walhoogte bepaald. Uit de resultaten blijkt dat een 
walhoogte tussen 4,35 meter (noordelijk deel) en 5 meter (zuidelijk deel) ten opzichte van het 
peil van de N58* 2) zorgt voor een zodanige geluidsreductie dat alle woningen in het verkave
lingsvoorstel een geluidsbelasting van 48 dB of minder ondervinden. Voorts is daarbij in een 
deel van het beoogde woongebied een beperkte verlaging van het maaiveld noodzakelijk. De 
bestaande glooiingen in dit gebied worden enigszins vereffend. Uitgegaan wordt van realisering 
van een komvormig profiel (hiermee wordt tevens het beoogde watersysteem ondersteund). Ter 
plaatse van de geplande woningen wordt in het noordelijk deel van het gebied maximaal 0,75 
meter en in het zuidelijk deel maximaal 0,50 meter afgegraven. In het middendeel (grootste 
deel) blijft ter plaatse van de geplande woningen de huidige maaiveldhoogte gehandhaafd. De 
laatste kaart van deze bijlage geeft onder andere een indicatie van de toekomstige maaiveld
hoogte in dit gebied.

1> Inclusief wettelijke aftrek van 2 dB(A) voor wegen met een maximumsnelheid van 80 km/uur.
2) Peilhoogte N58 = 1,25 meter +NAP.
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Gdfdomein Brugse Vaart 710.7130.00

Ontvanger Nieuwe woningen Waarneemhoogte [m] 1,5
Omschrijving begane grond

Rijlijn : Parallelweg N58

Wegdekhoogte [m] 0.00 Afstand horizontaal [m] 22,00
Verhardingsbreedte [m] 2,25 Afstand schuin [m] 22,01
Bodemfactor [-] 0,81 Afstand kruispunt [m] 0,00
Objectfractie [-] 0,00 Afstand obstakel [m] 0.00
Zichthoek [grad] 
Wegdektype [-]

127
Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal 
% Daguur 
% Avonduur 
% Nachtuur

1375.00
6,70
3,18
0,86

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Cateqorie Daqf%l Avond[%] Nacht|%l1 km/u C weqdek E daq E avond E nacht
1 Motorrijwielen 0,00 0,00 0Ö0l 6Ö' 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Lichte Motorvoertuigen 83,00 83,00 83,00 60 0,00 67,00 63,77 58,09
3 Middelzware Motorvoert... 10,00 10,00 10,00 60 0,00 63,79 60,55 54,87
4 Zware Motorvoertuigen 7,00 7,00 7,00 60 0,00 65,11 61,88 56.20
b Bromfietsen 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal 100,00 100,00 100,001 70,28 67,04 61,36
C optrek - -

Resultaten in dB(A)
C_ref!ectie
C_zichthoek
D_afstand
DJucht
D_bodem
D_meteo

0,00
0,00

13,43
0,16
3,48
1,13

LAeq, dag
LAeq, avond
LAeq, nacht
Etmaalwaarde excl. Art 6 (103) 
Etmaalwaarde incl. Art.6 (103): 5,0 dB(A) 
Lden

52,07
48,84
43,16

54
49

52,78

Rijlijn Noordelijke Brugseva

Wegdekhoogte [m] 3,50 Afstand horizontaal [m] 10,00
Verhardingsbreedte [m] 2,25 Afstand schuin [m] 10,37
Bodemfactor [-] 0,60 Afstand kruispunt [m] 0,00
Objectfractie [-] 0,00 Afstand obstakel [m] 0,00
Zichthoek [grad] 
Wegdektype [-J

127
Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal 500,00
% Daguur 7,00
% Avonduur 2,60
% Nachtuur : 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Cateqorie Daq[%]; Avondf%l Nacht[%] knVu C weqdek E daq E avond E nacht
1 Motorrijwielen 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0.00 0,00 0,00
2 Lichte Motorvoertuigen 95,00 95,00 95,00 60 0,00 63,39 59,09 53,39
3 Middelzware Motorvoert... 3,00 3,00 3,00 60 0,00 54,36 50,06 44,36
4 Zware Motorvoertuigen 2,00 2,00 2,00 60 0,00 55,47 51,17 45.47
b Bromfietsen 0,00 0,00 0,00 50 O.OO1 0,00 0,00 0,00

Totaal 100,00 100,00 100,00 64,48 60,18 54,48
C optrek

Resultaten in dB(A)
C reflectie 0,00 LAeq, dag 52,44
C zichthoek 0,00 LAeq. avond 48,14
D afstand 10,16 LAeq, nacht 42,44
D lucht 0,08 Etmaalwaarde excl. Art.6 (103) 53
D bodem 1,56 Etmaalwaarde incl. Art.6 (103): 5,0 dB(A) 48
D_meteo 0,24 Lden 52,56

Standaard rekenmethode 1 V1.12 02-03-2007 12:33:15
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Goifdomein Brugse Vaart 710.7130.00

Rijlijn : Brugsevaart

Wegdekhoogte [m] 0,00 Afstand horizontaal [m] 13,00
Verhardingsbreedte [m] 2,25 Afstand schuin [m] 13,02
Bodemfactor [-] 0,68 Afstand kruispunt [m] 0,00
Objectfractie [-] 0,00 Afstand obstakel [m] 0,00
Zichthoek [grad] 127
Wegdektype (-] 'Fijn - Fijn asfalt (dab 0/16 referentiewegdek)

Q_etmaal 950,00
% Daguur 7,00
% Avonduur : 2,60
% Nachtuur 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuig categorie per periode in dB(A)
m Cateqorie Daq[%l Avondf%] Nachtr%] km/u E dag E avond E nacht
1 Motorrijwielen 0,00 0,00 0,00 60 0,00 0,00 0,00
2 Lichte Motorvoertuigen 95,00 95,00 95,00 60 66,18 61,87 56,18
3 Middelzware Motorvoertuigen 3,00 3,00 3,00 60 57,15 52,84 47,15
4 Zware Motorvoertuigen 2,00 2,00 2,00 60 58,26 53,96 48,26
5 Bromfietsen 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00

T otaal 100,00 100,00 100,00 ' 67,27 62,97 57,27
C__optrek
C wegdek oöö1 0,00 0,00

Resultaten in dB(A)
C_reflectie 0,00 LAeq, dag 52,83
Cjzichthoek 0,00 LAeq, avond 48,53
D_afstand 11,15 LAeq, nacht 42,83
DJucht 0,10 Etmaalwaarde excl. Art.6 (103) 54
D_bodem 2.47 Etmaalwaarde incl. Art 6 (103): 5,0 dB(A) 49
D_meteo 0,72 Lden : 52,96

Rijlijn Hoofdrijbaan N58

Wegdekhoogte [m] 0,00 Afstand horizontaal [m] 115,00
Verhardingsbreedte [m] 3,75 Afstand schuin [m] 115,00
Bodemfactor [-] 0,94 Afstand kruispunt [m] 0,00
Objectfractie [-] 0,00 Afstand obstakel [m] 0,00
Zichthoek [grad] 127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal 7775,00
% Daguur 6,97
% Avonduur 2,80
% Nachtuur 0,65

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Cateqorie Daq[%l Avondf%] j Nachtpfc] j km/u C wegdek E dag E avond E nacht
1 Motorrijwielen 0,00 0,00 0,00 80 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Lichte Motorvoertuigen 82,40 82,40 82,401 80 000 76,87 72,91 66.56
3 Middelzware Motorvoert 8,80 8,80 8,80 80 0,00 72.06 68,09 61,75
4 Zware Motorvoertuigen 8,80 8,80 8,80 80 ___0,00 74,79 70,83 64,49
5 Bromfietsen 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal 100,00 100,00 100,00 79,77 75,81 69,47
C optrek -

Resultaten in dB(A) 
C_reflectie 0,00 LAeq, dag 49,85
C_zichthoek 0,00 LAeq, avond 45,89
D_afstand 20,61 LAeq, nacht 39,55
DJucht 0,72 Etmaalwaarde excl. Art 6 (103) 51
D_bodem 5,55 Etmaalwaarde incl. Art 6 (103): 2,0 dB(A) 49
D_meteo 3,05 Lden 49,95

Standaard rekenmethode 1 V1.12 02-03-2007 12:33:15. blz. 2
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Golfdomein Brugse Vaart 710.7130.00

Ontvanger
Omschrijving

Nieuwe woningen
1e verdieping

Waarneem hoogte [m] : 4,5

Rijlijn Parallelweg N58

Wegdekhoogte [m] 
Verhardingsbreedte [m] 
Bodemfactor [-]
Objectfractie [-]
Zichthoek [grad]
Wegdektype [-]

0,00
2,25
0,83
0,00
127

Referentie - Referentiewegdek

Afstand horizontaal [m]
Afstand schuin [m]
Afstand kruispunt [m]
Afstand obstakel [m]

26,00
26,27
0,00
0,00

Q_etmaal 1375,00
% Daguur 6,70
% Avonduur : 3,18
% Nachtuur 0,86

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Cateqorie Daqf%] Avond r%] Nacht[%] i krtVu C weqdek E daq E avond E nacht
1 Motorrijwielen 0,00 0,00 0,001 60 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Lichte Motorvoertuigen 83,00 83,00 83,00 ■ 60 0,00 67,00 63,77 58,09
3 Middelzware Motorvoert... 10,00 10,00 10,001 60 oöö1 63,79 60,55 54,87
4 Zware Motorvoertuigen 7,00 7,00 7,001 60 0,00 65,11 61,88 56,20
5 Bromfietsen 0,00 0,00 o.ööT 50 0.00 0,00 0,00 0.00

Totaal 100,00 100,00 100,001 70,28 67,04 61.36
C optrek - -1 -1

Resultaten in dB(A) 
C_reflectie 0,00 LAeq, dag 52,14
C_zichthoek 0,00 LAeq, avond 48,90
D_afstand 14,19 LAeq, nacht 43,22
DJucht 0,19 Etmaalwaarde excl. Art.6 (103) 54
D_bodem 3,12 Etmaalwaarde incl. Art.6 (103): 5,0 dB(A) 49
D_meteo 0,63 Lden 52,85

Rijlijn Noordelijke Brugseva

Wegdekhoogte [m] 
Verhardingsbreedte [m] 
Bodemfactor [-] 
Objectfractie [-] 
Zichthoek [grad] 
Wegdektype [-]

3,50 Afstand horizontaal [m] 11,00
2,25 Afstand schuin [m] 11,00
0,63 Afstand kruispunt [m] 0,00
0,00 Afstand obstakel [m] 0,00
127

Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal 
% Daguur 
% Avonduur 
% Nachtuur

500,00
7,00
2,60
0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie Daq[%] Avond[%l Nachtf%] | knVu C wegdek E dag E avond E nacht
1 Motorrijwielen 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Lichte Motorvoertuigen 95,00 95,00 95,00 60 0,00 63,39 59,09 53,39
3 Middelzware Motorvoert... 3,00 3,00 3,001 60 0,00 54,36 50,06 44,36
4
5

Zware Motorvoertuigen 2,00 2,00 2,001 60 0,00 55,47 51,17 45,47
Bromfietsen 0,00 0,00 0,00 i 50 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal 100,00 100,00 100,001 64,48 60,18 54,48
C optrek - -

Resultaten in dB(A) 
C_reflectie 0,00 LAeq, dag 52,44
C_zichthoek 0,00 LAeq, avond 48,14
D afstand 10,41 LAeq, nacht 42,44
DJucht 0,09 Etmaalwaarde excl. Art.6 (103) 53
D_bodem 1,37 Etmaalwaarde incl. Art.6 (103): 5,0 dB(A) 48
D_meteo 0,17 Lden 52,56

Standaard rekenmethode 1 V1.12 02-03-2007 12:33:15. blz. 3
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Bijlage 5. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 8

Goifdomein Brugse Vaart 710.7130.00

Rijlijn Brugsevaart

Wegdekhoogte [m] 0,00 Afstand horizontaal [m] 15,00
Verhardingsbreedte [m] 2,25 Afstand schuin [m] 15,46
Bodemfactor [-] 0,72 Afstand kruispunt [m] 0,00
Objectfractie [-] 0,00 Afstand obstakel [m] 0,00
Zichthoek [grad] 127
Wegdektype [-] ‘Fijn - Fijn asfalt (dab 0/16 referentiewegdek)

Q etmaal 950,00
% Daguur 7,00
% Avonduur 2,60
% Nachtuur 0,70

Emissiegeqevens distributie per voertuigcategorie per periode In dB(A)
m Cateqorie Dag|%] Avond[%] Nacht[%] km/u E dag E avond E nacht
1 Motorrijwielen 0,00 0,00 0,00 60 0,00 0,00 0,00
2 Lichte Motorvoertuigen 95,00 95,00 95,00 60 66,18 61,87 56,13
3 Middelzware Motorvoertuigen 3,00 ___3,00 3,00 60 57,15 52,84 47.15
4 Zware Motorvoertuigen 2,00 2,00 2,00 60 58,26 53,96 48,26
5 Bromfietsen 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00

T otaal 100,00 100,00 100,00 67,27 62,97 57,27
C_optrek - _ ..
C wegdek 0,00 0,00 0,00

Resultaten in dB(A)
C_reflectie 0,00 LAeq, dag : 52,54
C_zichthoek 0,00 LAeq, avond ; 48,24
D_afstand 11,89 LAeq, nacht 42,54
DJucht 0,12 Etmaalwaarde excl. Art.6 (103) 53
D_bodem 2,34 Etmaalwaarde incl. Art.6 (103): 5,0 dB(A) : 48
D_meteo 0,39 Lden 52,66

Rijlijn Hoofdrijbaan N58

Wegdekhoogte [m] 0,00 Afstand horizontaal [m] 159,00
Verhardingsbreedte [m] 3,75 Afstand schuin [m] 159,04
Bodemfactor [-) 0,95 Afstand kruispunt [m] 0,00
Objectfractie [-] 0,00 Afstand obstakel [m] 0,00
Zichthoek [grad] 127
Wegdektype [-] Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal 7775,00
% Daguur 6,97
% Avonduur 2,80
% Nachtuur 0,65

m Categorie Daq[%] I Avond[%) Nacht[%l km/u C weqdek E dag E avond E nacht
1 Motorrijwielen 0,001 0,00 0,00 80 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Lichte Motorvoertuigen 82,40 82,40 82,40 80 0,00 76,87 72,91 66,56
3 Middelzware Motorvoert 8,80 8,80 8,80 80 0,00 72,06 68,09 61,75
4 Zware Motorvoertuigen 8,80 8,80 8,801 80 0,00 74,79 70,83 64,49
b Bromfietsen 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00

T otaal 100,00 100,00 100,00 79,77 75,81 69,47
C optrek

Resultaten in dB(A) 
C_reflectie 0,00 LAeq, dag 49,89
C_zichthoek 0,00 LAeq, avond 45,93
D_afstand 22,02 LAeq, nacht 39,58
DJucht 0,96 Etmaalwaarde excl. Art 6 (103) 51
D_bodem 4,45 Etmaalwaarde incl. Art 6 (103): 2,0 dB(A) 49
D_meteo 2,46 Lden 49,99

Standaard rekenmethode 1 V1.12 02-03-2007 12:33:15, blz. 4
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Bijlage 6. Verslag inspraakbijeenkomst 1

EMEENTE SLUIS
Verslag
Sector / Stafafdeling Afdeling Nr. verslag Opgesteld door Datum vergadering

R&W ONTW J. Ocké 30 augustus 2006

Verslag van inspraakbijeenkomst bestemmingsplan Golfdomein De Brugse Vaart

Aanwezig Kopie aan

Namens B&W: Roel de Boer (voorzitter), Frans 
van den Hemel en Jessica Ocké
Zie verder presentielijst1*

Afwezig

De voorzitter schetst de te volgen procedure. Vervolgens wordt een beknopte toelichting op het 
plan gegeven. De aanwezigen krijgen de gelegenheid om hun visie op het plan weer te geven.

De heer Gerritsen vraagt of bekend is dat op de woningbouwlocatie een indicatie archeologi
sche waarden ligt. Dit is bekend en hiermee is rekening gehouden. Gevraagd wordt of ook be
kend is dat er een zoekgebied voor landschapscampings op onderhavige locatie ligt. Ook dit is 
bekend. Een zoekgebied wil niet zeggen dat een functie daar moet komen, alleen dat het een 
potentiële locatie is. De heer Gerritsen bevreemdt het dat zijn plan voor het bouwen van ap
partementen (nog) niet te realiseren is omdat woningbouw in het buitengebied niet toegestaan 
is in verband met verstening en dit plan voor 35 woningen wel in procedure wordt gebracht. De 
heer Gerritsen heeft de indruk dat niet alle burgers gelijkwaardig worden behandeld. De heer 
Gerritsen is van mening dat woningbouw dient plaats te vinden binnen de rondweg van Oost- 
burg en niet daarbuiten.

Vanuit de insprekers worden vraagtekens gezet bij de meerwaarde van dit plan voor ons ge
bied. Aangegeven wordt dat de nieuwe inwoners gebruik zullen maken van de faciliteiten in de 
omgeving en op die manier bijdragen aan het toerisme en de economie van West Zeeuws- 
Vlaanderen.

Geïnformeerd wordt naar eventuele overlast in relatie tot de varkensstallen. In het plan is met 
de milieucirkels van de varkensstallen rekening gehouden. Dit is op de plankaart waarneem
baar.
Op een vraag of er ook winkels in het gebied zullen komen wordt geantwoord dat dit zeker niet 
het geval zal zijn. De woningen zullen in de markt gezet worden tegen een gangbare prijs
klasse. Er is in het bestemmingsplan geen fasering opgenomen in het plan. De heer de Vos 
geeft aan dat er zodanig veel vraag is naar zijn product dat de woningen in vrij beperkte tijd ge
bouwd zullen worden. Alle infrastructurele werken maken onderdeel uit van het project. Er wordt 
een rood voor groen-bijdrage geleverd. De afstand tot het plan in de euregiotuinen is hemels
breed minder dan 500 meter.

De woningen zijn opgenomen in de planningslijst woningbouw. Er wordt voldaan aan de rege
ling voor inbreiding en uitbreiding van de kern Oostburg. De provincie heeft het aantal woningen 
reeds goedgekeurd. Het plan is getoetst aan het Omgevingsplan Zeeland. Het college heeft ge

1* Deze is in niet in deze bijlage opgenomen. Er waren 12 belangstellenden, waaronder vertegenwoordigers van het 
Golfclub Oostburg "De Brugse Vaart
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Bijlage 6. Verslag inspraakbijeenkomst 2

concludeerd dat dit plan binnen die kaders past. Het voorontwerpbestemmingsplan is inmiddels 
voorgelegd aan de provincie. De reactie moet worden afgewacht.

Zet dit de deur open voor andere dergelijke plannen in het buitengebied? leder plan moet op 
zijn eigen merites worden beoordeeld. Alle belangen moeten telkens opnieuw worden afgewo
gen.

De voorzitter herhaalt op verzoek het verdere verloop van de procedure en besluit met aan te 
geven dat er tot en met 13 september gelegenheid is om een schriftelijke inspraakreactie in te 
dienen.
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