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5

Bijlage 1

Beleidskader

1

Europees beleid

1.1

Kaderrichtlijn Water (KRW)

In 2000 hebben de landen van de Europese Unie de Kaderrichtlijn Water (KRW) onderschreven om te
komen tot basisbeginselen voor een duurzaam waterbeleid in de Europese Unie. De KRW is van kracht
voor het waterbeheer, dat wil zeggen voor het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en
oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren. De KRW is door Nederland vertaald naar landelijke
beleidsuitgangspunten voor een robuust en duurzaam watersysteem. In 2027 moeten de door Nederland
aangewezen KRW-oppervlaktewaterlichamen voldoen aan de richtlijnen, zoals deze door de Europese
Unie zijn vastgesteld. Voor het bereiken van de KRW-doelen is in het Nationaal Bestuursakkoord Water
de onderlinge samenwerking tussen de overheden vastgelegd.
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Rijksbeleid

2.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (2012)

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte schetst het Rijk ambities van het ruimtelijk en
mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt
verschillende bestaande nota's zoals: de Nota Ruimte, Nota Mobiliteit, agenda Landschap, agenda
Vitaal, Platteland en Pieken in de Delta. Met de Structuurvisie zet het Rijk het roer om in het nationale
ruimtelijke beleid. Er is nu te vaak sprake van bestuurlijke drukte, ingewikkelde regelgeving of een
sectorale blik met negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van Nederland. Om dit te keren brengt het
Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven, laat het meer over aan gemeenten
en provincies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan. Het Rijk kiest voor een selectievere
inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Deze belangen zijn:
1. Een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk
vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio's met een
concentratie van topsectoren;
2. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de energietransitie;
3. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen;
4. Efficiënt gebruik van de ondergrond;
5. Een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste
stedelijke regio's inclusief de achterlandverbindingen;
6. Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem;
7. Het instandhouden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het functioneren van
het mobiliteitssysteem te waarborgen;
8. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en
externe veiligheidsrisico's;
9. Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor klimaatbestendige
stedelijke (her)ontwikkeling;
10. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke
kwaliteiten;
11. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en
faunasoorten;
12. Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten;
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13. Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten.
Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Uitwerking vindt veelal
plaats in wetgeving zoals Waterwet, Natuurbeschermingswet, Deltawet en de (toekomstige)
Omgevingswet.

2.2

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) (2011)

In dit besluit worden regels gesteld voor verschillende aspecten van nationaal belang. Veel daarvan
moeten nog worden uitgewerkt en vastgesteld.

2.3

Nota Belvedere (1999)

De Nota Belvedere geeft een visie op de wijze waarop met de cultuurhistorische kwaliteiten van het
fysieke leefmilieu in de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland kan worden omgegaan.
Daarnaast geeft het aan welke maatregelen getroffen moeten worden en geeft het een aanvulling op het
bestaande sectorale beleid. Cultuurhistorie wordt daarbij beschouwd als van vitale betekenis voor de
samenleving en de individuele burger. Het behoud en het benutten van het cultureel erfgoed voegt
kwaliteit toe aan de culturele dimensie van de ruimtelijke inrichting. Een ontwikkelingsgerichte
benadering staat daarbij centraal. Die invalshoek dient in het ruimtelijk beleid te worden bevorderd.
Deze nota vormde een belangrijke bouwsteen voor de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening en
andere relevante rijksnota's. Daarnaast heeft het beleid uit de Nota Belvedere zijn vertaling gekregen in
het beleid van de andere bestuursniveaus.
De centrale doelstelling van het beleid luidt:
De cultuurhistorische identiteit wordt sterker richtinggevend voor de inrichting van de ruimte, en het
rijksbeleid zal daarvoor goede voorwaarden scheppen.
Deze hoofddoelstelling is vertaald in de volgende doelen:
1. Het erkennen en herkenbaar houden van cultuurhistorische identiteit in zowel het stedelijke als
landelijke gebied, als kwaliteit en uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen.
2. Het versterken en benutten van de cultuurhistorische identiteit en de daarvoor bepalende kwaliteiten
van de cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden van Nederland, de zogenoemde
Belvedere-gebieden.
3. Het scheppen van voorwaarden ten behoeve van initiatieven van derden gericht op thematische
versterking van de cultuurhistorie.
4. Het verspreiden en toegankelijk maken van de kennis over cultuurhistorie, alsmede het stimuleren
van de kansen van cultuurhistorie als inspiratiebron voor de ruimtelijke inrichting en het ontwerp.
5. Het bevorderen van de samenwerking tussen burgers, organisaties en overheden.
6. Het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden van het bestaande instrumentarium.
In bestemmingsplannen dienen de fysieke dragers (cultuurhistorische kernkwaliteiten) als ruimtelijk
toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen te worden vastgelegd en kan indien nodig tevens een
beleidsmatige opgave gericht op het herstel van de cultuurhistorische kwaliteit en samenhang worden
opgenomen. De uitvoeringsstrategie kan van gebied tot gebied verschillen, van meeliften met bestaande
initiatieven tot het initiëren van specifieke projecten.

2.4

Modernisering Monumentenzorg (MoMo) (2011)

Per 1 juli 2011 is de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in werking getreden. Als gevolg van MoMo
wijzigt het Bro (artikel 3.6.1. lid 2). Wat voor archeologie geldt, gaat voor al het cultureel erfgoed gelden.
De volgende regel is van kracht:
In de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te worden opgenomen van de wijze
waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te
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verwachten monumenten rekening is gehouden. De opsteller en vaststeller van het bestemmingsplan is
daarmee dus verplicht om breder te kijken dan alleen naar het facet archeologie. Ook de facetten
historische (stede)bouwkunde en historische geografie dienen te worden meegenomen in de
belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel beschermde objecten en
structuren.
Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het betrekken van cultuurhistorische waarden bij
het opstellen van bestemmingsplannen en hierover verantwoording af te leggen in het bestemmingsplan.
Dat kan op verschillende manieren en kan van het wettelijk verplichte minimum tot en met uitgebreide
eigen beleid.
De gemeente onderschrijft het belang van het borgen van cultuurhistorische waarden bij het opstellen van
bestemmingsplannen. In paragraaf 3.2 Historische analyse zijn de cultuurhistorische waarden in het
plangebied beschreven.

2.5

Nationaal bestuursakkoord Water (NBW) (2011)

In mei 2011 hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal
Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland
(Vewin) het Bestuursakkoord Water ondertekend. Het doel van het Bestuursakkoord Water is te blijven
zorgen voor:
de veiligheid tegen overstromingen;
een goede kwaliteit van het water;
voldoende zoet water.
De vijf partners willen dit bereiken door doelmatiger te werken, dat wil zeggen: goede kwaliteit tegen
lagere kosten en minder bestuurlijke drukte. Noodzakelijke investeringen leiden daardoor niet tot sterke
stijging van de lokale lasten voor burgers en bedrijven. De partners streven daarnaast ook naar
doelmatigheid, door met minder kosten en minder bestuurlijke drukte de werkzaamheden te verrichten.

2.6

Nationaal Waterplan (NW) (2009)

In de Waterwet is vastgelegd dat het Rijk een nationaal waterplan opstelt. Het Nationaal Waterplan geeft
de hoofdlijnen aan voor een optimaal waterbeheer. Het Nationaal Waterplan bevat tevens de
stroomgebiedbeheerplannen die op grond van de Kaderrichtlijn Water zijn opgesteld. Op basis van de
Wet ruimtelijke ordening is het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens structuurvisie.

2.7

Waterwet (2009)

In 2009 is de Waterwet in werking getreden. Deze wet is ontstaan uit het samenvoegen van acht oude
waterwetten. De Waterwet kent één watervergunning, voor onder andere het lozen van afvalwater op het
oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het bouwen van een steiger. De Waterwet regelt het
beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en
ruimtelijke ordening. In de Keur heeft het waterschap regels opgenomen gericht op het veilig stellen van
de water aan- en afvoer en de bescherming tegen wateroverlast.
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2.8

Natura 2000

Het aantal soorten planten en dieren in Europa gaat hard achteruit. De Europese Unie heeft zich ten
doel gesteld in 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Een belangrijk instrument
daarvoor is Natura 2000: een samenhangend netwerk van bijzondere natuurgebieden van Europees
belang. Dit netwerk heeft als hoofddoelstelling het waarborgen en ontwikkelen van de biodiversiteit in
Europa. Nederland draagt met 162 gebieden bij aan Natura 2000. Natura 2000-gebieden zijn de gebieden
waar aangewezen soorten (dieren en/of planten) in een bepaalde mate voorkomen. Natura 2000 is
vertaald in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. Het ministerie van
Economische Zaken (EZ) wijst de gebieden aan. In een aanwijzingsbesluit beschrijft ze de natuurdoelen
voor ieder gebied: welke natuurtypen en dier- en plantensoorten er in een bepaalde hoeveelheid en
kwaliteit moeten blijven of - opnieuw - ontwikkeld worden. In Zeeland heeft de minister van EZ zestien
Natura 2000-gebieden aangewezen, waaronder de Kop van Schouwen. Voor zeven van de zestien
gebieden in Zeeland is de Provincie Zeeland verantwoordelijk voor het opstellen van de beheerplannen.
Voor de overige gebieden (zoals o.a. Grevelingen, Oosterschelde en Voordelta) in Zeeland blijft het Rijk
zelf verantwoordelijk voor het opstellen van de beheerplannen.

3

Provinciaal beleid

3.1

Omgevingsplan Zeeland 2012-2018

Voor een krachtig Zeeland zijn economische groei, ontwikkeling en innovatie nodig. De Provincie
Zeeland draagt daar als regionaal bestuur met eigen taken en verantwoordelijkheden actief aan bij. De
Provincie zet in op een sterke economie, een goed woon- en werkklimaat en kwaliteit van water en
landelijk gebied. In het Omgevingsplan 2012-2018 (vastgesteld op 28 september 2012) beschrijft de
Provincie wat zij de komende jaren zal doen om Zeeland op deze punten vooruit te helpen. De provincie
wil de kernkwaliteiten van Zeeland verder benutten, (h)erkennen en versterken. Het karakter van
verschillende delen van Zeeland, met sterke, beeldbepalende economische sectoren en eigenheid van de
omgeving, is daarvoor de basis. De provincie onderscheid drie deelgebieden:
Produceren op Land aan Zee;
Beleven van Land en Zee;
Bloeien op Land en in Zee.
In paragraaf 2.4 Provinciaal beleid wordt ingegaan op het belang van dit beleid voor voorliggend
bestemmingsplan.

3.2

Verordening Ruimte Provincie Zeeland

Slechts een select aantal onderdelen uit het Omgevingsplan komt terug in de verordening. Een aantal is
van belang voor dit bestemmingsplan. In paragraaf 2.4 Provinciaal beleid wordt hier nader op ingegaan.
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3.3

Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Zeeland 'Mobiliteit op maat' (2003)

De nationale planstructuur voor verkeer en vervoer is vastgelegd in het Nationale Verkeers- en
Vervoersplan (NVVP). Op grond van de Planwet dient de provincie te voldoen aan haar planverplichting
een Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) op te stellen. Het PVVP gaat in op de essentiële
onderdelen uit het NVVP en besteedt aandacht aan de afstemming met andere beleidsterreinen als
ruimtelijke ordening, economie en milieu. De provincie is verplicht de meest belanghebbende
bestuursorganen bij de planvoorbereiding te betrekken. Het PVVP zet in op een optimaal verkeers- en
vervoerssysteem, waarvan de kwaliteit voor de individuele gebruiker in goede verhouding staat tot de
kwaliteit van de samenleving als geheel, en dat recht doet aan de verschillende functies in de gebieden.
Het basisbeleid, de elementen die voor heel Zeeland gelden, is gerelateerd aan de verschillende
beleidssectoren en vertaald in verkeerskundige termen. Deze elementen zijn:
duurzaam veilig verkeer;
bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en fiets;
leefbaarheid.
Gezien de gebiedsspecifieke situaties is er aanleiding geweest om in het PVVP lokaal of in een bepaald
gebied accenten aan te brengen in het basisbeleid.

3.4

Zeeuwse Nota Waterkeringen (2010)

Met de Zeeuwse Nota Waterkeringen 2010 stelt het Zeeuws Overlegorgaan Waterkeringen (ZOW) een
gezamenlijk beleidskader en een gezamenlijke ambitie voor de waterkeringzorg vast. Het ZOW speelt
hiermee in op nieuwe ontwikkelingen, regelgeving en beleid en neemt een standpunt in over de Zeeuwse
uitwerking van het advies van de Deltacommissie en het Nationaal Waterplan. De nota geeft bovendien
een eerste aanzet voor de gebiedsvisie voor de Zeeuwse kust, die is aangekondigd in het Nationaal
Waterplan. Meer in detail heeft de Zeeuwse Nota Waterkeringen de volgende doelen:
waarborgen dat het waterkerend vermogen en de stabiliteit van de waterkeringen aan de normen blijft
voldoen;
inspelen op specifieke kenmerken en gebruik van Zeeuwse kusten en oevers;
richting geven aan integraal kustbeheer;
anticiperen op ontwikkelingen op lange termijn;
sturing geven aan de Beheerplannen waterkeringen;
innovaties in de bescherming tegen overstromingen stimuleren.

3.5

Natuur- en landschapsbeleid

De Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor praktisch het hele natuurbeleid op basis van de
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Wet inrichting landelijk gebied
(WILG). De Provincie stelt de beleidskaders vast, verleent ontheffingen en vergunningen, voert
budgetbeheer, heeft de regie over de uitvoering, monitoring en toezicht (handhaving). Daarnaast wil de
Provincie dat natuurgebieden en het platteland voor het publiek ontsloten worden: bekend, vindbaar,
bereikbaar, toegankelijk en beleefbaar met daarbij speciale aandacht voor mensen met een
functiebeperking.
De Zeeuwse natuur wordt goed en actief beheerd. De Provincie stelt de doelen vast middels het
Natuurbeheerplan Zeeland en stuurt het beheer van de natuurorganisaties en particuliere (agrarische)
beheerders aan op basis van de Subsidieregeling Natuur en Landschap.
Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat het provinciale beleid voor begrenzing, verwerving, omvorming,
inrichting en beheer van natuurgebieden en agrarische beheergebieden van de Zeeuwse Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks gewijzigd. Op 29 september 2009 is het
Natuurbeheerplan Zeeland 2009 vastgesteld, in 2010, 2011, 2012 zijn kleine planwijzigingen
doorgevoerd. In 2013 is een grote planwijziging doorgevoerd, vanwege de landelijke herijking van de EHS.
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Daarbij ligt het accent nu meer op inrichting dan verwerving en wordt er gestreefd naar een koppeling met
Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. Voor Zeeland betekent dit een kleinere EHS. Begrensde
natuurontwikkelingsgebieden worden via een waarborgingbeleid planologisch beschermd tegen
onomkeerbare ingrepen.

4

Regionaal beleid

4.1

Toetskader bluswatervoorziening en bereikbaarheid (2009)

Het toetskader bluswatervoorziening en bereikbaarheid is een samenvoeging van de Handleiding
Bluswatervoorziening en bereikbaarheid, lokale inzichten en andere beleidsstukken uit het land. Het
toetskader is bedoeld als toelichting op artikel 10 van de Regeling bluswatervoorziening en hulpverlening
gemeente Schouwen-Duiveland (2010). In dit artikel is vastgelegd dat burgemeester en wethouders zorg
dragen voor of toezien op de realisering van zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid
daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

4.2

Beleidsplan Veiligheidsregio Zeeland 2012-2015 (2012)

In 2012 heeft de Veiligheidsregio Zeeland het beleidsplan 2012-2015 'Bestuursvisie op fysieke veiligheid
in Zeeland' opgesteld. Dit is een beleidsplan opgesteld vanuit een wettelijke verplichting, maar ook om
de richting van de Veiligheidsregio aan te geven. Zeeland heeft een risicoprofiel met een groot aantal
risico's. De kans dat een incident optreedt is onwaarschijnlijk, maar als het optreedt zijn de gevolgen
zeer groot. Het is daarom belangrijk dat dit beleidsplan er ligt. Dit beleidsplan gaat over meerdere typen
veiligheid, te weten: openbare orde, sociale veiligheid, integrale veiligheid, milieuveiligheid, en fysieke
veiligheid. Samenwerken en investeren zijn sleutelwoorden van dit beleidsplan. De belangrijkste
beleidsprogramma's van dit beleidsplan zijn:
1.Water en veiligheid
Het thema water en veiligheid kent drie verschillende aandachtsterreinen, te weten: incidentenbestrijding
op het water, overstromingen en extreme neerslag.
2. Nucleaire Veiligheid
Zeeland is de regio in Nederland met de meeste nucleaire inrichtingen voor energie productie op of nabij
haar grondgebied: de kerncentrale van EPZ in Borssele en de vier kerncentrales van Electrabel in het
Belgische Doel. Voor de voorbereiding op incidenten met deze inrichtingen is het bestuur van de
veiligheidsregio verantwoordelijk. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft het opperbevel bij incidenten
met deze inrichting totdat dit door de minister wordt overgenomen.
Door de aanwezigheid van deze nucleaire industrie in Zeeland is er een specialisme ontstaan over
nucleaire veiligheid bij de veiligheidsregio. Ook worden, door o.a. de Hogeschool Zeeland, nucleaire
opleidingen ontwikkeld om de behoefte aan specialisten bij de nucleaire industrie te kunnen waarborgen.
Het beleid van de Zeeuwse overheden is er op gericht om deze expertise ontwikkeling in Zeeland te
ondersteunen en gezamenlijk, met de industrie, onderwijs en overheid in Zeeland een expertisecentrum
voor de nucleaire industrie voor Nederland en omliggende landen te realiseren.
3. Industriële Veiligheid en Infrastructuur
Het thema industriële veiligheid en infrastructuur behelst de veiligheid van de chemische industrie in
Zeeland en weg- en treinvervoer. Zeeland heeft, na Rotterdam Rijnmond de meeste BRZO-plichtige
bedrijven.
De aanwezigheid van petrochemische industrie tezamen met het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg,
water en spoor maakt Zeeland tot het tweede risicogebied van Nederland. Binnen dit programma valt de
uitvoering van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO), de advisering over externe veiligheid,
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aanwijzing bedrijfsbrandweer, routering gevaarlijke stoffen en de risicobeheersing van overige industrie,
ondergrondse transportleidingen, vervoer over weg en spoor en door tunnels.
4. Recreatie, toerisme en evenementen
Recreatie en toerisme zijn economisch van groot belang voor Zeeland. Het bieden van veiligheid voor de
bezoekers van Zeeland moet dan ook prioriteit krijgen. Dit kan alleen in samenwerking met de
recreatiesector. Bezoekers van campings, jachthavens, bungalowparken, stranden en historische steden
en gebouwen moeten kunnen vertrouwen op effectieve hulpverlening.
Evenementen moeten ook zodanig worden georganiseerd dat de bezoekers hier geen bijzondere risico's
lopen. Dit vereist goede afspraken tussen vergunningverlenende instanties, organisatie en
veiligheidsregio.
5. Veilig wonen en werken
Inwoners moeten een veilige leefomgeving hebben. Dit moeten zij grotendeels eerst zelf realiseren. De
taak van de veiligheidsregio is te voorzien in hulpverlening op die momenten dat de burgers zelf
onvoldoende middelen hebben.
Dit beleidsplan behandeld de fysieke omgeving waarin wordt gewoond en gewerkt. Het gaat dus niet om
sociale veiligheid. De lijn tussen sociale veiligheid en fysieke veiligheid is echter niet eenvoudig meer te
trekken. Sociale onrust of een 'sociaal' incidenten kan leiden tot een crisis en daarmee wordt ook de
veiligheidsregio, verantwoordelijk voor de organisatiestructuur, bij een crisis betrokken.

4.3

Waterbeheerplan 'Met het water mee II' (2010-2015)

In het waterbeheerplan staat het beleid van het waterschap voor oppervlaktewater en waterkeringen. Het
waterbeheerplan bevat de ambities en uitvoeringsprojecten voor een planperiode. Het waterbeheerplan
wordt vergeleken met een structuurvisie van de gemeente.

4.4

Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen (2012)

In de Keur heeft het waterschap regels opgenomen gericht op het veilig stellen van de water aan- en
afvoer en de bescherming tegen wateroverlast. In paragraaf 4.7 Water van de toelichting op het
bestemmingsplan is de Watertoets opgenomen.

5

Gemeentelijk beleid

5.1

Strategische visie 'Tij van de Toekomst 2011-2040' (2011)

De gemeenteraad heeft op 3 oktober 2011 de Strategische Visie 'Tij van de Toekomst' vastgesteld. In de
visie is opgenomen hoe de gemeente Schouwen-Duiveland er in 2040 uit zou moeten zien.
In de strategische visie staat de volgende ambitie centraal: 'In 2040 kent vakantie-eiland
Schouwen-Duiveland een toonaangevende watereconomie die de duurzame verbinding vormt tussen
wonen, werken, zorgen en genieten'.
In de visie zijn de drie strategische doelen 'werken', 'wonen' en 'verblijven' uitgewerkt. Hierna zijn de
strategische doelen met bijbehorende ambities voor 2040 beschreven.
Strategische doelen: werken
De economie van Schouwen-Duiveland is sterk watergerelateerd;
Landbouw en aquacultuur zijn geïnnoveerd en verweven met andere functies;
Kleinschalige bedrijvigheid floreert, optimaal gestimuleerd en gefaciliteerd;
Vraag en aanbod van de arbeidsmarkt zijn in balans;
Schouwen-Duiveland is krachtig gepositioneerd als toonaangevend in water en veelzijdig
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vakantie-eiland.
Strategische doelen: wonen
De gemeente heeft een kwalitatief goed en realistisch voorzieningenniveau;
In de gemeente wordt prettig en naar behoefte gewoond;
De leefbaarheid en sociale samenhang in de kernen is groot. Inwoners zijn actief en betrokken;
Er is een goed en betaalbaar aanbod van zorg en welzijn dat vraaggestuurd tot stand komt.
Strategische doelen: verblijven
De bijzondere kwaliteiten (water, natuur, cultuur) maken Schouwen-Duiveland tot een aantrekkelijk
vakantie-eiland;
Het eiland Schouwen-Duiveland heeft een krachtig en duidelijk herkenbare toeristische
hoofdstructuur. We benutten de daaraan verbonden potenties;
De kwaliteit en diversiteit van de toeristische sector is groot. We maken gebruik van de unieke
mogelijkheden die het water biedt;
Schouwen-Duiveland is een aantrekkelijk vakantie-eiland door de bloeiende watersport en de vele
watergerelateerde activiteiten en evenementen.
De bestaande ruimtevragende functies wonen, werken en verblijven zijn positief bestemd in onderhavig
bestemmingsplan. De ambities worden binnen de bestemmingsgrenzen van dit bestemmingsplan
gefaciliteerd.

5.2

Woonvisie 2013-2022 (2013)

De gemeente heeft de ambitie om minimaal te kunnen voorzien in de opvang van de natuurlijke groei in
de kernen. Verder wordt ruimte gegeven aan de woningbehoefte van permanente en tijdelijke vestigers,
door aantrekkelijke woonmilieus in zowel de bestaande voorraad als ook in de nieuwbouw.
Ambities
Deze Woonvisie moet er voor zorgen dat tot 2022 de juiste keuzes te maken om in 2040 het
strategische doel te hebben bereikt: 'We wonen prettig naar wens en behoefte'. Deze doelstelling tot
2022 is uitgesplitst in de volgende ambities/beleidsaccenten:
kwantitatieve ambities voor eigen behoefte;
kwalitatieve ambities voor eigen behoefte;
pakken van woonkansen voor vestigers.
Kwantitatieve ambities voor eigen behoefte tot 2022
Uitgegaan wordt van een kwantitatieve woningbehoefte van 450 woningen voor eigen huishoudens.
Prognoses geven voor de komende tien jaar nog een groei aan met ongeveer 450 huishoudens.
Daarna slaat de huishoudensgroei om in huishoudensafname.
Aanpakken van de te grote plancapaciteit: deze wordt de komende jaren in evenwicht gebracht met
de kwantitatieve woningbehoefte. De netto plancapaciteit ligt op ongeveer 1.250 woningen en is
aanzienlijk meer dan de gemeentelijke woningbehoefte tot 2022. De instroom van vestigers is veel te
beperkt om het overige deel van de plannen in te vullen.
Onderzoeken of er een relatie gelegd kan worden tussen de verdiencapaciteit van nieuwbouwplannen
en herstructurering. Door de beperkte eigen woningbehoefte kan nieuwbouw niet langer worden
gezien als financieringsinstrument voor onrendabele investeringen. Er zal niet altijd meer sprake zijn
van een verdiencapaciteit van nieuwbouwplannen. Of er nog mogelijkheden zijn om een relatie te
leggen tussen deze twee aspecten zal per plan nader onderzocht moeten worden.
Kwalitatieve ambities voor eigen behoefte tot 2022

13

Kwaliteit verbeteren en herstructureren van de bestaande woningvoorraad. Te kleine en niet
functionele koop- en huurwoningen, die niet meer voldoen aan de huidige kwalitatieve woonwensen,
moeten worden aangepast of vervangen.
Nieuwbouw in beginsel in elke kern toestaan: de behoefte moet vanuit de kern worden aangetoond.
Op voorhand wordt geen enkele kern van nieuwbouw uitgesloten, mits de plannen passen binnen het
kwantitatief en kwalitatief woningbouwkader per woonmilieu en ze voldoen aan de kwalitatieve
accenten.
Inspelen op de kwalitatieve behoefte van de diverse doelgroepen en realiseren aanvullend
nieuwbouw: zoals voldoende huurwoningen voor huishoudens met een laaginkomen, starters in
beginsel bedienen in de bestaande woningvoorraad, maatregelen om mensen zo lang mogelijk thuis
te laten wonen en stimuleren spreiding van wonen met zorg. Naast het bouwen van
levensloopgeschikte woningen ook inspelen op de vraag naar middeldure huur (€ 574 - € 681) en dure
huur (> € 681) en eengezinswoningen tussen de € 180.000 en € 250.000.
Realiseren nieuwbouw binnen de contouren van de kernen: inbreiding gaat voor uitbreiding. Er is
ruim voldoende plancapaciteit aanwezig en het buitengebied moet niet onnodig geschaad worden.
Pakken van woonkansen voor vestigers tot 2022
Ruimte geven aan de woningbehoefte van tijdelijke en permanente vestigers. Wonen op
Schouwen-Duiveland spreekt veel mensen aan: de rust, ruimte en veiligheid. Bouwen voor vestigers
wordt gezien als een kans. Kwantitatief wordt er een limiet gesteld van maximaal 200
nieuwbouwwoningen voor vestigers. Voor deze extra ambitie worden wel eisen gesteld dat het moet
gaan om niches in de woningmarkt: creatieve nieuwbouwconcepten die aantrekkelijk zijn voor vestigers
op de juiste locatie. Hierbij leggen we de focus op het woonmilieu 'Wonen aan de kust' en in mindere
mate aan 'Zierikzee' en 'Dorpswonen'.

Onderscheid naar woonmilieu
In de woonvisie is een onderscheid gemaakt in woonmilieus vanwege de diversiteit. Waar nodig wordt bij
de diverse beleidsonderdelen onderscheid gemaakt naar de verschillende woonmilieus.
Wonen aan de kust (Burgh-Haamstede, Ellemeet, Noordwelle, Renesse en Scharendijke). De focus ligt
hier (steeds meer) op herstructurering en transformatie van de bestaande voorraad. Vanwege vergrijzing
en krimp in deze dorpen is in beginsel beperkt ruimte nodig voor uitbreiding van de woningvoorraad. Door
de aantrekkelijkheid van dit woonmilieu, ook voor de lokale behoefte, is er nog ruimte om 30 woningen
toe te voegen. In deze kernen is het bouwen op maat, waarbij het accent ligt op de doelgroep ouderen
en levensloopgeschikt bouwen.
Dorps wonen (Bruinisse, Brouwershaven, Nieuwerkerk, Oosterland, Dreischor, Kerkwerve, Noordgouwe,
Ouwerkerk, Serooskerke, Sirjansland, Zonnemaire). Er is ruimte in dit woonmilieu om ca. 100 woningen
toe te voegen. De kernen in dit woonmilieu zijn relatief jong in leeftijdsopbouw en kennen nog enige groei
de komende jaren. Het is belangrijk om in deze lokale behoefte te voorzien. Kansen om vestigers aan te
trekken zijn in dit woonmilieu beperkter. Voor Bruinisse, als centrumkern binnen dit woonmilieu, zijn 60
woningen gepland en wordt een richting gegeven aan de verhouding voor huur-koop en
eensgezinsappartementen. Voor de overige kernen is het bouwen op maat / rekening houden met de
huidige grootte (aantal huishoudens) en te verwachten ontwikkeling daarin. In totaliteit komt het aantal
per saldo toe te voegen woningen in deze kernen tezamen niet boven de 40 uit. Ook binnen dit
woonmilieu geldt dat het vizier zich langzaam gaat richten op herstructurering en transformatie van de
bestaande woningvoorraad.
Zierikzee De focus ligt voor Zierikzee op gedifferentieerd bouwen. Zierikzee neemt als centrumstad het
leeuwendeel van de gemeentelijke woningbehoefte voor zijn rekening: voor de komende 10 jaar wordt
uitgegaan van een toevoeging van ongeveer 320 woningen aan de woningvoorraad. In de kwalitatieve
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toedeling wordt rekening gehouden met de trends en opgaven in de woonbehoefte.

Strategie
Het strategisch uitgangspunt is gericht op kwaliteit!: de juiste woningen realiseren op de juiste plaats en
veel aandacht hebben voor de fysieke omgevingskwaliteiten. Het gaat om minder en kwalitatief betere
nieuwbouw en om veel aandacht voor de vitaliteit van de bestaande voorraad. De woonkwaliteit wordt
integraal benaderd; de kwaliteit van de woning en de woonomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden en staan centraal! Het gaat om lange termijn kwaliteit en niet om de kwaliteit die vandaag
verkoopt in de nieuwbouw. Dus: kiezen tussen plannen en alleen de beste mogen door.
Deze strategie is uitgewerkt aan de hand van de volgende speerpunten:
1. Woonkwaliteiten toevoegen in de nieuwbouw
Vanwege de economische crisis en de stagnatie op de woningmarkt heeft de nieuwbouwmarkt het
moeilijk. Het is daarom belangrijk dat wat we nieuw bouwen aansluit op de eigen behoefte (afzetbaar
op korte en langere termijn) en tegelijkertijd toekomstwaarde (duurzaam toegevoegde waarde op
langere termijn) heeft.
2. Plancapaciteit in evenwicht brengen met de kwantitatieve woningbehoefte
De plancapaciteit moet sterk verminderd worden om risico's van leegstand en afzet te voorkomen.
3. Herstructureren van de bestaande woningvoorraad
Na 2022 is er alleen nog sprake van vervangingsbehoefte. Daarom wordt voorgesorteerd op de
periode na 2022, waarin alleen sprake is van herstructurering en transformatie van de bestaande
voorraad.
4. Kansen pakken als het gaat om het aantrekken van vestigers
Schouwen-Duiveland heeft aantrekkelijke woonmilieus voor vestigers. Woonkwaliteiten kunnen beter
worden benut.
De strategie is uitgewerkt in een actieprogramma om het de uitvoering van het beleid te waarborgen.
Daarnaast leidt de visie tot het herprogrammeren van de plancapaciteit.
Herprogrammeren plancapaciteit
In totaliteit is de plancapaciteit momenteel bijna 2 x zo groot als de eigen behoefte en die van vestigers.
Dit brengt risico's met zich mee, zoals exploitatietekorten, schaderisico's, stedenbouwkundig
onafgemaakte plannen, zeer langdurige bouwlocaties, verkoop- en verhuurbaarheid van delen van de
bestaande voorraad komt onder druk te staan. Er moet een nieuw evenwicht komen tussen de omvang
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van de plancapaciteit, de eigen woningbehoefte, de kansen op instroom van elders en de mate waarin
woningen worden onttrokken uit de bestaande woningvoorraad.
Voor de (her)programmering van de nieuwbouw zijn de volgende acties aangegeven.
De gemeente hanteert de woningbouwkaders per woonmilieu en per kern als richtsnoer voor de
woningbouw in kwalitatieve en kwantitatieve zin. De gemeente hanteert een onderscheid tussen de
harde en zachte plancapaciteit.
Het college gaat de (mis)match in beeld brengen tussen kaders en plancapaciteit en doet een
prioriteringsvoorstel en bijbehorende woningbouw(her)programmering.

De gemeente gaat na vaststelling van de herprogrammering samen met ontwikkelende partners aan
de slag met implementeren van de herprogrammering, en waar nodig instrumentarium inzetten dat
bijdraagt aan een beter evenwicht tussen de woningbouwkaders en plancapaciteit.
In paragraaf 2.6 Gemeentelijk beleid van dit bestemmingsplan wordt in gegaan op het belang van dit
beleid voor voorliggend bestemmingsplan.

5.3

Gebruiksverordening tweede woningen Schouwen-Duiveland (2006)

Om de kernen leefbaar te houden heeft de gemeenteraad op 28 september 2006 een
Gebruiksverordening tweede woningen vastgesteld. Deze verordening geldt voor elke kern afzonderlijk.
Per kern is een kaartje beschikbaar waarop het gebied is aangegeven waarbinnen de verordening van
toepassing is. In sommige dorpen is de leefbaarheid in het geding doordat woningen slechts een relatief
klein deel van het jaar bewoond worden, met name alleen in de vakanties en/of de zomer. Dat gaat ten
koste van het voorzieningenniveau en het leefklimaat.
Samengevat verbiedt de verordening een tot permanente bewoning bestemd gebouw voor recreatieve
doeleinden te gebruiken. In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een
afwijking verlenen van de verordening. Nieuw-Haamstede valt niet onder het werkingsgebied van de
verordening. Dat betekent dat de woningen in Nieuw-Haamstede als 2e woningen mogen worden
gebruikt, zoals nu ook het geval is. In het voorliggende bestemmingsplan is de bestemmingsregeling
daarop niet gewijzigd.
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5.4

Nota Recreatiewoningen (2011)

Om te komen tot een algemeen toetsingskader dat de gemeente kan gebruiken bij de toetsing van
initiatieven tot het ontwikkelen en bouwen van recreatiewoningen, heeft de gemeente
Schouwen-Duiveland in 2011 een 'Behoefteonderzoek recreatiewoningen Schouwen-Duiveland' laten
uitvoeren.
Op basis van de belangrijkste conclusies uit het behoefteonderzoek zijn de volgende uitgangspunten
geformuleerd:
Herstructurering van recreatiewoningen(terreinen) gaat voor nieuwbouw;
De gemeente en belangenorganisaties voor recreatie en toerisme stimuleren de herstructurering van
bestaande recreatie(woningen)terreinen en maken hierover nader afspraken.
Toetsingskader standaard toepassen bij plannen voor herstructurering, nieuwbouw en omvorming van
kampeerterreinen naar recreatiewoningterreinen.
Het toetsingskader bevat richtinggevende uitspraken, waaraan nieuwe initiatieven worden getoetst. Er
wordt getoetst op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten. Een plan moet een gedegen en complete
ontwikkelingsvisie bevatten met niet alleen een focus op het terrein zelf, maar ook een beschrijving van
de relatie met de omgeving.
In paragraaf 2.6 Gemeentelijk beleid van dit bestemmingsplan wordt in gegaan op het belang van dit
beleid voor voorliggend bestemmingsplan.

5.5

Detailhandelstructuurvisie (2013)

In oktober 2008 heeft de gemeenteraad de detailhandelsstructuurvisie voor de gemeente
Schouwen-Duiveland vastgesteld. Na 2008 hebben zich echter ontwikkelingen voorgedaan die vragen om
een evaluatie en aanpassing van de detailhandelsstructuurvisie. Het betreft de volgende ontwikkelingen:
Diverse supermarkten hebben plannen ingediend die niet (geheel) passen in de
detailhandelsstructuurvisie van 2008.
De gemeenteraad heeft in oktober 2011 de strategische visie 2040 ‘Tij van de Toekomst’
vastgesteld. Hierin is vastgelegd te komen tot een evenwichtige, duurzame ontwikkeling van
economie, vestigingsklimaat en ruimtelijke kwaliteit. Zierikzee is het aantrekkelijk en
toekomstbestendig centrum van Schouwen-Duiveland. Het belang van Zierikzee als de dragende
kern van het eiland is in de strategische visie nadrukkelijk benoemd. Detailhandel vormt de motor
van wonen, werken en verblijven in de binnenstad: een goed voorzieningenniveau voor bewoners, het
verhogen van de attractiewaarde en een belangrijke functie voor werkgelegenheid.
In het verlengde van de Strategische Visie wordt momenteel hard gewerkt aan het Programma
Zierikzee. De meer integrale aanpak en het leggen van verbindingen tussen projecten brengt nieuwe
en andere inzichten met zich mee. Ook op het gebied van de detailhandelsstructuur.
De visie op het gebied Haringvlietplein / Boerenweg, de Gasthuisboomgaard en de ontwikkeling en
inrichtingsopgave van de Zuid-Oostflank van Zierikzee-centrum (de Stadsentree Havenpoort) vormen
specifieke onderdelen van het Programma Zierikzee. Een herontwikkelingsopgave dient zich aan.
Voor alle drie de locaties is het belangrijk om meer gericht in beeld te brengen welke rol detailhandel
in dit perspectief kan spelen.
In de nieuwe Detailhandelsstructuurvisie (vastgesteld op 28 maart 2013), wordt, rekening houdend met
bovengenoemde ontwikkelingen, een geactualiseerde ruimtelijke visie op de detailhandelsstructuur voor
Schouwen-Duiveland gegeven.
Het detailhandelsbeleid van de gemeente Schouwen-Duiveland heeft de volgende hoofddoelen:
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komen tot een goede verzorgingsstructuur voor haar inwoners en de toeristen in het gebied
komen tot een duurzame voorzieningenstructuur en een sterk ondernemersklimaat voor haar
ondernemers.
Om de consument zo goed mogelijk te bedienen, wordt gestreefd naar sterke winkelconcentraties die
elkaar aanvullen. Aan de ondernemers wordt bovendien zo veel mogelijk ruimte binnen de gestelde
kaders geboden om in te kunnen blijven spelen op de dynamiek in de detailhandel (vernieuwing).
In paragraaf 2.6 Gemeentelijk beleid van dit bestemmingsplan wordt in gegaan op het belang van dit
beleid voor voorliggend bestemmingsplan.

5.6

Ontwikkelingsvisie horeca (2007)

De Ontwikkelingsvisie horeca is een uitwerking van het actieprogramma 'Schouwen-Duiveland kiest voor
toerisme' uit 2004. Het doel van de ontwikkelingsvisie horeca is om kaders aan te geven waarbinnen
horecaontwikkelingen mogelijk zijn op Schouwen-Duiveland. Deze kaders dienen als richtlijn bij het
maken van ruimtelijke afwegingen, onder meer bij de actualisering van bestemmingsplannen. Daarnaast
heeft het tot doel het signaleren van trends waarop de Gemeente Schouwen-Duiveland haar
beleidskeuzes kan baseren. De Ontwikkelingsvisie horeca stelt ruimte voor ontwikkeling centraal en wil
daarbij kaders geven waarbinnen ondernemers ruimte krijgen om te ondernemen. De ondernemer heeft
daarbij de verantwoordelijkheid om de behoefte van de markt te bepalen. Deze kaders zijn richtinggevend
bij de actualisatie van bestemmingsplannen. De gemeente wil daarmee een bijdrage leveren aan de
diversiteit en kwaliteit van de horeca en duidelijkheid bieden voor ondernemers.
In de visie wordt onderscheid gemaakt in enerzijds verblijfsrecreatieve horeca (zoals hotel, pension en
Bed & Breakfast) en anderzijds consumptieve horeca (zoals café, discotheek, restaurant). Bij deze
tweedeling is gekeken naar het oorspronkelijke doel van de horecagelegenheid: het aanbieden van
overnachtingen of het aanbieden van consumerende goederen.
In paragraaf 2.6 Gemeentelijk beleid van dit bestemmingsplan wordt in gegaan op het belang van dit
beleid voor voorliggend bestemmingsplan.

5.7

Actualisatie integraal verkeer- en vervoersplan (2008)

Deze actualisatie legt de verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Schouwen-Duiveland voor de
komende jaren in hoofdlijnen vast. Ook voor het regionaal beleid wordt met het gewenst fysiek netwerk
en de opdeling van de gemeente in gebiedsprofielen een duidelijke visie gegeven wat betreft de
infrastructuur. In deze actualisatie wordt uitgegaan van een andere benadering van het
mobiliteitsvraagstuk. In plaats dat alleen van de gedachte wordt uitgegaan dat mobiliteit een voorwaarde
is voor economisch functioneren en deelnemen aan maatschappelijke processen, wordt de aandacht
voor een groot deel gericht op het faciliteren. Met andere woorden: De bestaande verkeersstructuur en
gebiedsprofielen moeten voor een belangrijk deel richting gevend zijn voor verdere ontwikkelingen en
economische ontwikkelingen om geen nodeloze extra mobiliteit te genereren. Hierbij spelen de
Ruimtelijke/strategische Visie Schouwen-Duiveland en bestemmingsplannen een belangrijke rol.
Op basis van het gewenst fysiek netwerk willen wij in samenhang met de andere wegbeheerders
knelpunten aanpakken om daarmee de veiligheid en bereikbaarheid te verbeteren. Via gebiedsgerichte
aanpak zal de afstemming plaatsvinden van de netwerken van de verschillende wegbeheerders. Daarbij
zal differentiatie in bereikbaarheid plaatsvinden al naar gelang de functie en betekenis van het gebied.
Nieuwe uitbreidingsplannen en inbreidingen worden ingericht conform de uitgangspunten van "Duurzaam
Veilig" en aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom van het CROW. Dit
betekent dat voor uitbreidingsplannen een 30km-regime geldt en de gebieden als zodanig worden
ingericht.
Op het gebied van verkeersveiligheid willen wij ons voor de korte termijn richten op een sobere en
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kosteneffectieve aanpak van verkeersonveilige situaties. De financiële mogelijkheden om onze
doelstellingen en ambities te realiseren zijn beperkt.

5.8

Beheer- en beleidsplan wegen 2012-2016

Wegbeheer is een wezenlijk onderdeel van het beheer van de openbare ruimte. Wegbeheerders hebben
vanuit de Wegenwet de zorgplicht voor wegverhardingen. Dit betekent dat de gemeente
Schouwen-Duiveland als wegbeheerder te allen tijde verantwoordelijk is voor de kwaliteit
(onderhoudstoestand) van de verhardingen die de gemeente in beheer heeft. Deze zorgplicht moet er
voor zorg dragen dat het gebruik van de wegen veilig plaats kan vinden en schades/ongevallen ten
gevolge van gebreken aan de weg zoveel mogelijk worden voorkomen.
Andere wettelijke kaders waarbinnen wegbeheer dient te worden uitgevoerd zijn het Burgerlijk Wetboek,
de Wet Milieubeheer en de ARBO-wetgeving. Spelers in het proces van wegbeheer zijn het bestuur, het
ingenieursbureau van de afdeling Openbare Werken, de buitendienst (districten) en de gebruikers van het
product van wegbeheer, de burgers. Dit complexe kader vraagt om een duidelijk beheerbeleid.
Het beheer- en beleidsplan wegen 2012-2016 geeft in hoofdlijnen het kwalitatieve en financiële niveau
aan waarop het college haar taak als wegbeherende instantie dient uit te voeren.
Jaarlijks legt het college aan de gemeenteraad verantwoording af middels de evaluatie wegbeheer. In de
evaluatie wegbeheer wordt terug gekeken op het uitgevoerde onderhoud, het kwaliteitsverloop van de
gemeentelijke verhardingen en de toereikendheid van de voorziening wegen. Het beheer- en beleidsplan
wegen kijkt met name vooruit en is bepalend voor het stellen van prioriteiten en de beschikbaar te stellen
budgetten.

5.9

Schouwen-Duiveland kiest voor toerisme (2012)

Evaluatie 2008-2011 en Herijking Beleidsvoornemens 2012 tot en met 2015
Wat betreft economische ontwikkelingen zijn de volgende zaken van belang:
de gevolgen van de (wereldwijde) economische crisis;
de demografische ontwikkelingen (vooral meer ouderen);
het belang van ecologie;
de digitale innovaties;
het belang van watersport in Nederland (en voor Schouwen-Duiveland).
Het advies van Buck Consultants International 2011, uitgebracht voor de Strategische visie: 'Tij van de
Toekomst 2011 - 2040', luidt: 'Toerisme blijft belangrijk, maar groeit niet meer: boor nieuwe toeristische
bronnen aan zoals wellness'.
Op het gebied van toerisme moet de gemeente zich richten op drie aandachtspunten:
ontwikkelen visie Toeristische Hoofd Structuur;
herstructurering (Westhoek);
ondersteunen ondernemers in nieuwe concepten.
Wat betreft de economische doelstellingen kiest de gemeente voor:
behoud van het huidige niveau van werkgelegenheid;
streven naar behoud en, zo mogelijk, verhogen van de (totale) bestedingen;
meer seizoensspreiding van de toeristenstroom en meer bereik van gezinnen met (jonge) kinderen
en senioren (vitale 50+'er).

19

5.10

Welstandsnota 2012

De gemeentelijke overheid heeft de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de bebouwde en
onbebouwde omgeving in het algemeen en de visuele- of beeldkwaliteit in het bijzonder. In de Woningwet
(vanaf 1 januari 2003) wordt de gemeenteraad verplicht:
burgers, ruim voordat ruimtelijk planvormingsprocessen worden afgesloten, concreet duidelijk te
maken wat het wettelijk criterium 'redelijke eisen van welstand' inhoudt;
ruim vooraf een zo concreet mogelijk inhoudelijk toetsingskader te bieden dat door B&W en de
welstandscommissie bij de uitoefening van hun wettelijke taken moet worden gehanteerd.
Dergelijke criteria dienen te worden opgenomen in een gemeentelijke welstandsnota. Voordat het
gebiedsgericht welstandsbeleid opgesteld wordt, is het echter van belang te beschikken over een
beleidskader inzake de ruimtelijk-visuele kwaliteit van het gehele gemeentelijk grondgebied.
Middels een uitgebreide inventarisatie en analyse van zowel de bestaande beleidsstukken als van de
ruimtelijke structuur van het gemeentelijke grondgebied, is gebleken dat Schouwen-Duiveland onder te
verdelen is in een aantal gebieden en/of clusters van gebieden met gelijke kenmerken en eigenschappen
op stedenbouwkundige, architectonische, functionele en/of thematische gronden.
Een belangrijke pijler van de welstandsnota is het gebiedsgerichte welstandsbeleid. De gebiedsgerichte
welstandscriteria worden gebruikt voor de kleine en middelgrote bouwplannen die zich voegen binnen de
bestaande ruimtelijke structuur van Schouwen-Duiveland. Het gaat met name om criteria ter beoordeling
van omgevingsvergunningplichtige bouwwerken. Daarnaast omvatten de gebiedsuitwerkingen ook criteria
voor de veel voorkomende kleine bouwplannen. Gebaseerd op de ruimtelijke opbouw is onderscheid
gemaakt naar een vijftal verschillende gebiedscategorieën (thema's) onderverdeeld in 19 deelgebieden
met overeenkomstige kenmerken en eigenschappen.
De volgende gebiedscategorieën zijn aangegeven:
1. Steden en Dorpskernen;
2. Planmatige uitbreidingen;
3. Bedrijfs- en haventerreinen;
4. Sport en recreatie;
5. Buitengebied.
Binnen het selectieve gebiedsgerichte welstandsbeleid is het van belang om vast te stellen in welke
gebieden meer regulering gewenst is en in welke gebieden minder. Dit is inzichtelijk gemaakt door het
vastleggen van zogenaamde welstandsniveaus. In Schouwen-Duiveland wordt gebruik gemaakt van een
viertal welstandsniveaus:
Beschermde stads- en dorpsgezichten (extra bescherming gericht op consolidatie van historische
context);
Bijzondere welstandsgebieden (extra inspanning tot voordeel van de bestaande of gewenste
ruimtelijke kwaliteit);
Reguliere welstandsgebieden (normale inspanning gericht op het handhaven van de basiskwaliteit);
Welstandsvrije gebieden (geen welstandstoetsing).

5.11

Visie Integraal beheer Openbare Ruimte (2014)

Op 28 mei 2014 heeft de gemeenteraad de visie Integraal beheer Openbare Ruimte vastgesteld. In deze
visie is aangegeven hoe de gemeente Schouwen-Duiveland met de openbare ruimte om wil gaan.
Uiteraard moet de leefomgeving schoon, heel en veilig zijn. Maar soms verschillen we van mening over
het resultaat, of is het niet duidelijk welke criteria er worden gehanteerd om te bepalen wat schoon, heel
en veilig is. Daarom is het goed dit met elkaar af te spreken en vast te leggen met behulp van een
integrale visie op de openbare ruimte. Hiermee leggen we voor langere tijd vast welke kant we op gaan
met de openbare ruimte op ons eiland.
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Meetbare kwaliteit
De gemeenteraad heeft besloten dat er twee kwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte zijn. Niveau A en
niveau B. Hieronder staat uitgelegd wat deze niveaus betekenen.
Niveau
Omschrijving
Kwaliteit
Waar?

A
Hoog
Uitstekend
Centra en accenten, begraafplaatsen

B
Basis
Voldoende
Woon- en verblijfsgebieden

Om te kunnen bepalen wat nu de kwaliteit van de openbare ruimte is, hebben we een meetlat gemaakt.
Dit is een boekje met foto’s van de openbare ruimte in verschillende kwaliteiten. Bijvoorbeeld een
straatbankje dat er perfect uitziet. Dit is dan kwaliteit A. Maar daarbij ook foto’s van de kwaliteitsniveaus
B en C. Dit laatste niveau willen we niet zien en juist daarom is deze ook opgenomen in het boekje. De
meetlat kwaliteit beheer openbare ruimte, het boekje, wordt ook gebruikt om jaarlijks een schouw uit te
voeren. Tijdens een schouw gaat een medewerker van de gemeente op pad om met behulp van het
boekje de kwaliteit van de openbare ruimte te meten. Voor een schouw van de openbare ruimte kan het
zijn dat ook dorps- en stadsraden en gebruikers (burgers en bedrijven) worden uitgenodigd.
Aandacht voor de gebruiker en participatie
Naast aandacht voor de gebruiker is er voor burgers en bedrijven de gelegenheid om te participeren in
het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. De betrokkenheid bij de leefomgeving wordt hiermee
vergroot. Participatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als bezuiniging. Met participatie kan de kwaliteit van de
openbare ruimte wel worden verhoogd. Als gemeente ondersteunen we initiatieven vanuit de gebruikers
als deze levensvatbaar zijn en gedragen worden door de samenleving. Daarnaast bieden we
mogelijkheden tot participatie, zoals het deelnemen aan de schouw of het vervullen van lichte
onderhoudswerkzaamheden. Ook andere vormen van participatie zijn mogelijk. Denk hierbij aan:
sponsoring;
(interactieve) ontwerpsessie met buurtbewoners betrokkenen;
opwaarderen leefomgeving (bv inplanten boomspiegels).
Een openbare ruimte die aansluit op de wensen en behoeften van de gebruikers (burgers en bedrijven);
dat is de kern van deze visie. Met daarbij een optimale balans tussen de inrichting, het beheer en het
gebruik. Hier gaan we in de komende jaren graag mee aan de slag, samen met de gebruikers.

5.12

Bomenbeleidsplan (2010)

Het belang van groen is met name vastgelegd in het (inmiddels vervallen) Groenkwaliteitsplan uit 2009.
Omdat dit groenkwaliteitsplan niet specifiek op bomen is gericht, heeft de gemeente in 2009 een
Bomenbeleidsplan vastgesteld. Het bomenbeleid beschrijft de manier waarop de gemeente met de
bomen in het openbaar gebied wil omgaan. Het vormt de basis voor beheer- en werkplannen en biedt
bescherming aan bomen tijdens bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden. Het Bomenbeleidsplan geeft een
duidelijke richting aan de gewenste ontwikkelingen voor de middellange termijn (10 jaar).

5.13

Nota integraal Erfgoedbeleid Schouwen-Duiveland 2012-2018 (2012)

'DE SCHATKAMER VAN SCHOUWEN-DUIVELAND, BEHOUDEN...BELEVEN, BENUTTEN'
Schouwen-Duiveland is trots op haar rijke geschiedenis. We koesteren de honderden monumenten als
getuigen van deze geschiedenis en ons landschap met veel historische kenmerken. Het erfgoed geeft
karakter en identiteit aan onze leefomgeving. Bovendien geeft het herkenning voor bewoners en verrast
het bezoekers. De geschiedenis en het grote aantal monumenten maken Schouwen-Duiveland
aantrekkelijk als woon-, werk- en vakantie-eiland. Ons erfgoed is een fundament om op te bouwen. De
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gemeente Schouwen-Duiveland zet met de erfgoednota in op het behouden, het beleven en het benutten
van haar Cultuur-Historisch Erfgoed.
Behouden: behoud van al het erfgoed dat als waardevol en belangrijk voor de samenleving geacht wordt
(Archeologie, cultuurlandschap, beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten). Behoud gaat in
de nota hand in hand met ontwikkeling. Cultureel erfgoed kan ook een belangrijke inspiratiebron zijn voor
het verbinden van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aan de vorm en geschiedenis van de bestaande
omgeving. Ruimtelijke kwaliteit en identiteit wordt hiermee verder versterkt. Behoud is een
randvoorwaarde om te kunnen beleven en benutten. Behouden doen we vooral door: de wettelijke
bescherming van monumenten, gemeentelijke monumenten, erfgoed in bestemmingsplannen,
herbestemming van monumenten en subsidiëring.
Beleven, benutten: door het beleven en benutten van ons erfgoed komt onze geschiedenis tot leven.
Beleven en benutten is dan ook een meer actieve vorm van omgaan met onze monumenten,
cultuurlandschappen en verhalen. Het zien en beleven van erfgoed maakt dat burgers en bezoekers ons
eiland nog meer gaan waarderen. Maar erfgoed zien is goed (leren) kijken. De gemeente kan burgers en
bezoekers hierbij helpen. Door erfgoed, in de meest brede zin van het woord, meer onder de aandacht te
brengen en beter toegankelijk te maken. Hierdoor kan een groter of juist een specifieker publiek bereikt
worden. Beleven en benutten doen we vooral door: educatie, versterking van het toeristisch-recreatief
product, versterking samenwerking, toegankelijke informatie en de ontwikkeling van gerichte producten.
De gemeente Schouwen-Duiveland zet met het erfgoedbeleid 2012-2017 verder in op:
Het aanbrengen van focus in wat we (vooral) willen 'behouden ...beleven en benutten' (water, door tijd
en ruimte heen, de iconen van het eiland, de bakens van veiligheid en vertrouwen, de verhalen achter
het erfgoed, het door water gevormde cultuurlandschap en de verborgen schatten, mijlpalen in de
tijd: de late Middeleeuwen (15e eeuw) en de watersnoodramp, de Atlantikwall, typisch
Schouwen-Duivelandse gebruiken en tradities);
Connectie in plaats van collectie;
Samenwerking;
Haalbaar en betaalbaar.
Onder het motto 'van collectie naar connectie' wordt de zorg voor het cultureel erfgoed verbonden met
andere (ruimtelijke) ontwikkelingsopgaven. Ons cultureel erfgoed is geen stoffige verzameling historische
elementen maar leeft en wordt beleefd. We verbinden ons erfgoed met de verhalen en de ontwikkelingen.
Dat betekent een ander manier van kijken en een ander manier van omgaan met het erfgoed. Dit verlangt
een reikwijdte die verder gaat dan onze wettelijke taken en bevoegdheden. Collectie blijft altijd de basis
voor ons erfgoed beleid. Immers zonder collectie geen connectie. Behoud, beleven en benutten gaan
echter hand in hand.
Samenhang en samenwerking zijn sleutelwoorden van onze integrale erfgoednota. We kiezen ook hier
voor connectie in de vorm het aangaan van waardevolle allianties. We zetten in op haalbare en
realistische ambities, creativiteit en slimme constructies. Belangrijk onderdeel van de Erfgoednota vormt
het Erfgoed 10 punten plan. Hierin zijn de prioriteiten voor de periode 2012-2017 vastgelegd. Het
oprichten van een Erfgoedplatform heeft prioriteit.
In paragraaf 3.2 Historische analyse wordt het erfgoed van Nieuw-Haamstede beschreven.
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5.14

Beleidsplan Archeologie (2008)

In het gemeentelijke Beleidsplan Archeologie is voor het gehele eiland vastgelegd welke archeologische
verwachtingswaarden er zijn. Dit archeologiebeleid is voorzien van een gedetailleerde beleidskaart, die
een overzicht geeft van gekende en te onderzoeken waarden. Hieraan zijn beleidsadviezen gekoppeld die
als basis dienen voor de voorwaarden bij op te stellen bestemmingsplannen. De beleidskaart is
gedetailleerder dan de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Er wordt onderscheid
gemaakt in verschillende gebiedstypen, van archeologische monumenten tot gebieden waar geen enkele
archeologische verwachtingswaarde is. Voor ieder gebiedstype gelden eigen uitgangspunten,
randvoorwaarden en drempelwaarden. In paragraaf 3.2.4 Archeologie wordt het aspect archeologie
getoetst.

5.15

Milieubeleidsplan

Het milieubeleid van de gemeente Schouwen-Duiveland is vastgelegd in het milieubeleidsplan. Het beleid
wordt besproken en vastgelegd in een aantal modules die elke een apart milieuthema behandelen.
Hierna worden de belangrijkste aandachtspunten uit de diverse modules genoemd.
Module Geluid en Stilte (2008)
Schouwen-Duiveland is niet of nauwelijks bekend met het fenomeen geluidhinder. Toch zijn er gebieden
op het eiland waar het nodige geluid wordt geproduceerd, zoals recreatiegebieden en langs hoofdwegen.
De gemeente wil voorkomen dat de geluidsruimte die er is, gestaag dichtslibt. Het doel is om ook voor
de toekomst een veilig, ruim en rustig werk- en leefklimaat te behouden, en waar nodig te versterken.
Daarbij moet tevens ruimte zijn voor economische ontwikkeling. Met het geluidbeleid richt de gemeente
zich onder andere op de onderwerpen: rust en stilte, ecologische situatie, evenementen en verkeer. Zo
komen er geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen op geluidsbelastende locaties.
Module Licht en Duisternis (2009)
Op Schouwen-Duiveland is nog echte duisternis te ervaren. Mensen, dieren en planten varen wel bij een
goede balans tussen licht en donker. Deze kwaliteit dient te worden gewaarborgd, want hij staat onder
druk. Duisternis is te behouden door een viertal instrumenten toe te passen; preventie (niet verlichten),
duurzaam verlichten (milieubewuster), gericht verlichten en bewust verlichten. Het duisternisbeleid richt
zich op openbare verlichting, verlichting bij bedrijven, terreinverlichting, monumentenverlichting en
bewustwording bij de burger. Voor het bestemmingsplan betekent dit dat bij ontwikkelingen om een
lichtplan wordt gevraagd.
Module Energie en Klimaat (2009)
De uitstoot van fossiele brandstoffen versterkt het natuurlijke broeikaseffect, waardoor het op aarde
steeds warmer wordt en het klimaat verandert. De gemeente Schouwen-Duiveland streeft naar een
ruimtelijke inrichting waarmee het eiland klimaatbestendig en energieneutraal wordt. Dat kan op twee
manieren:
1. De klimaatbestendige aanpak. Dit houdt in dat er bij het bestemmen, inrichten en beheren van
gebieden nadrukkelijk en telkens weer rekening gehouden moet worden met drie
kernkarakteristieken: de weerstand, de veerkracht en het aanpassingsvermogen van gebieden.
2. Broeikasreductie. Dit is te bereiken door energie te besparen en de energievraag te beperken, als
dat mogelijk is duurzame energiebronnen te benutten en het zo efficiënt mogelijk gebruiken van
fossiele brandstoffen, indien niet anders kan.
Bij de aanpak staan verduurzaming en energiezuinigheid voorop. De gemeente richt zich op onder
andere de volgende sectoren:
Gebouwen: hanteren van een 10% strengere EPC norm en het energiezuinig ontwerpen van
gebouwen. Voor gemeentelijke gebouwen geldt een 20% strengere EPC norm.
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Opzetten van een energiemanagementsysteem voor gemeentelijke gebouwen;
Verkeer en vervoer: stimuleren van gebruik van het openbaar vervoer en de fiets;
Duurzame energie: kansen onderzoeken om energieneutraal te worden. Gebruik maken van deze
kansen, zoals warmtekoude opslag;
Duurzame bedrijven: bij bedrijven en bedrijvigheid gaan voor duurzaamheid;
(Energie)verspilling voorkomen.
Module Luchtkwaliteit (2008)
De luchtkwaliteit op Schouwen-Duiveland is, zeker vergeleken met andere gebieden in Nederland, goed.
Die bijzondere positie moet behouden blijven. Waar mogelijk moet er naar gestreefd worden om de
luchtkwaliteit zelfs nog te verbeteren. Het verminderen van autoverkeer kan daarbij helpen. Autoverkeer is
een belangrijke vervuilingsbron. De volgende instrumenten worden hiertoe gehanteerd: stimuleren van
andere en schonere vervoerswijzen, een betere doorstroming van het verkeer en stimuleren van
duurzame energie. In het uitvoeringsprogramma wordt met name genoemd dat het fietsverkeer
gestimuleerd kan worden door de realisatie van extra fietspaden en goede fietsenstallingen.
Module Bodem (2010)
Iedere bodem heeft zijn kwaliteiten. Hier liggen kansen en knelpunten. Door in een vroeg stadium bij
ruimtelijke ontwikkelingen deze kwaliteiten in beeld te brengen, zijn knelpunten vroegtijdig in beeld en
kunnen kansen optimaal benut worden, waardoor er optimaal recht wordt gedaan aan de aanwezige
bodemkwaliteiten. Hierdoor worden ook toekomstige beheerskosten beter in beeld gebracht en kunnen
ze deel uitmaken van de afwegingen die leiden tot het definitieve plan.
Module Externe Veiligheid (2010)
Externe veiligheid betreft de maatregelen die moeten voorkomen dat er buiten de poort van een
bedrijf/inrichting slachtoffers vallen, als er door het betreffende bedrijf wordt gewerkt met of opslag
plaatsvindt van gevaarlijke stoffen. Daarbij wordt gedoeld op omwonenden maar ook op recreanten op
kampeerterreinen of in jachthavens. Schouwen-Duiveland moet een plek zijn waar het veilig werken,
wonen, winkelen en recreëren is. Toch blijft de gemeente ruimte bieden aan bestaande en nieuwe
bedrijven/inrichtingen die veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Deze risico's dienen echter wel
aanvaardbaar te zijn, en minimaal te voldoen aan de landelijke voorschriften. Het bestemmingsplan moet
ervoor zorgen dat er geen ongewenste ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid kunnen
voordoen. Dat gebeurt door:
Externe veiligheid te betrekken bij actualisering van bestemmingsplannen;
Externe veiligheid vroegtijdig te betrekken bij nieuwe ontwikkelingsplannen;
Het hanteren van afstandseisen ten opzichte van gevaarlijke stoffen binnen een inrichting;
Inrichtingseisen te stellen aan kampeerterreinen en jachthavens.
Concreet wordt het volgende nagestreefd:
Bestemmingsplannen voorzien van risicocontouren bij BEVI-inrichtingen en bij propaantanks met
een inhoud die groter zijn dan 13 kubieke meter;
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de veiligheidseffectrapportage (v.e.r.) toepassen.
De activiteiten die in het kader van bovengenoemde milieumodules moeten worden opgestart en
uitgevoerd, staan beschreven in een uitvoeringsprogramma. In dit programma, dat is onderverdeeld in
thema's, is aandacht voor het doel van de activiteiten, de rol van de gemeente, de externe partijen
waarmee de gemeente de activiteit wil uitvoeren, het betreffende gebied en een tijdsplanning. In
hoofdstuk 4 Milieu- en duurzaamheidskader worden de verschillende modules getoetst.

24

5.16

Waterplan Schouwen-Duiveland (2007)

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft samen met het toenmalige Waterschap Zeeuwse Eilanden en
de provincie Zeeland een waterplan opgesteld voor het binnendijkse gebied van de gemeente. Dit
waterplan geeft de kaders aan hoe de komende jaren tot 2015 omgegaan zal worden met water. Het
beleid is gericht op een grotere belevingswaarde van water, een betere waterkwaliteit, geen overlast van
water en meer rekening houden bij ontwikkelingen met water.
In paragraaf 4.7 Water wordt het aspect water getoetst door middel van de watertabel.

5.17

Beleidsvisie externe veiligheid (2005)

De gemeente Schouwen-Duiveland wil enerzijds de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren en
anderzijds de (economische) vitaliteit versterken. Omdat bij veel activiteiten gevaarlijke stoffen worden
gebruikt, is de combinatie van wonen en werken alleen mogelijk als we een bepaald risiconiveau
accepteren. Welk risiconiveau aanvaardbaar is verschilt per situatie en vraagt om een zorgvuldige
afweging. Het doel van het externe veiligheidsbeleid is het beperken van de risico's waaraan burgers
worden blootgesteld tot een aanvaardbaar minimum. Het externe veiligheidsbeleid bestaat uit drie
sporen:
1. Brongericht beleid: daarmee worden de oorzaken van risico's aangepakt, door vergunningverlening
en handhaving;
2. Omgevingsgericht beleid: door ruimtelijke inrichtingsmaatregelen zorgt de gemeente voor een zo
veilig mogelijke leefsituatie;
3. Rampenbestrijding. hierbij gaat het om de voorbereiding op (de bestrijding van) calamiteiten.
Uitgangspunt voor het externe veiligheidsbeleid is dat altijd eerst brongerichte maatregelen worden
onderzocht en daarna pas maatregelen in het kader van omgevingsgericht beleid en rampenbestrijding,
voor zover nodig. Ook als de wettelijke grenswaarden niet worden overschreden vraagt de gemeente
aandacht voor bronmaatregelen. Hierbij wordt gestreefd naar het beste resultaat binnen wettelijke,
technische en financiële mogelijkheden. Zo blijft het indirect ruimtebeslag zo klein mogelijk.

5.18

Brandbeveiligingsverordening Schouwen-Duiveland (2010)

De gemeente beschikt over een brandbeveiligingsverordening, waarin aspecten zijn vastgelegd in het
kader van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het
voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt. Zo worden in de
Verordening onder andere brandveiligheidsvoorschriften beschreven voor kampeerterreinen en
evenementen. Daarbij gaat het onder andere om de bereikbaarheid voor de brandweer. Momenteel wordt
gewerkt aan een landelijke regeling. Bij de inwerkingtreding van deze landelijke regeling zal de
brandbeveiligingsverordening komen te vervallen.

5.19

Methode 'Beheersbaarheid van brand 2012' (2012)

De methode 'Beheersbaarheid van brand 2012' (kortweg Methode BvB) verschaft inzicht in de wijze
waarop voor grote brandcompartimenten - groter dan 1000 m2 - gelijkwaardige veiligheid kan worden
gewaarborgd, als het gaat om het aspect: beperken van uitbreiding van brand. De methode reikt een
praktische werkwijze aan met voorwaarden waaronder een groot brandcompartiment kan worden
gerealiseerd. Onmisbare kennis voor zowel architecten, ontwikkelaars en adviseurs die betrokken zijn bij
het ontwikkelen van plannen buiten de reguliere bandbreedte van het Bouwbesluit 2012 maar ook voor
brandweer en gemeenten bij het beoordelen van bouwplannen aan de bouwregelgeving. Omdat het
binnen de bouwpraktijk een breed gedragen filosofie is, verschaft de methode BvB een uitstekend
referentiekader voor ontwikkelaars enerzijds en toetsers anderzijds om over het noodzakelijke
veiligheidsniveau te communiceren.
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5.20

Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid (2010)

In oktober 2000 is het algemeen bordeelverbod komen te vervallen. Deze wetswijziging heeft tot gevolg
gehad dat (exploitatie van) prostitutie wordt gelegaliseerd. Aan het Wetboek van Strafrecht kunnen geen
argumenten worden ontleend om prostitutie en de exploitatie van seksbedrijven te verbieden. Een
algeheel bordeelverbod van gemeentewege, op basis van de algemene regelgevende bevoegdheid (ex
artikel 149 en 151a Gemeentewet) is in strijd met artikel 19 van de Grondwet. Het primaat voor de
regulering van de exploitatie van seksbedrijven ligt bij de gemeente en is opgenomen in hoofdstuk 3 van
de algemene plaatselijke verordening (Apv).
Ter bescherming van het woon- en leefklimaat, de volksgezondheid, de positie van prostituees en het
voorkomen van strafbare feiten is het wenselijk lokaal prostitutiebeleid vast te stellen. Samen met de
APV schetsen deze beleidsregels het kader voor het lokaal prostitutiebeleid van de gemeente
Schouwen-Duiveland. Bovendien bevat dit document een aantal beleidsregels voor de
vergunningverlening door het bevoegd bestuursorgaan, in de meeste gevallen de burgemeester.

5.21

Handhavingsprogramma en prioriteiten 2014 (2014)

5.22

Beleidsnotitie groenstroken en restpercelen (2009)

Als eigenaar van gronden is het voor de gemeente Schouwen-Duiveland van essentieel belang deze
eigendommen veilig te stellen en regels op te stellen voor het gebruik van deze eigendommen. In de
Beleidsnotitie groenstroken en restpercelen 2009 worden regels gesteld met betrekking tot rechtmatig
grondgebruik, de aanpak van onrechtmatig grondgebruik en de voorwaarden waaronder verkoop of
verhuur van gemeentegrond kan plaatsvinden. Het doel van deze regels is om te komen tot een
uniformering van het gebruik van gemeentegrond waarbij rechtsgelijkheid hoog in het vaandel staat.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
De gemeente Schouwen-Duiveland wil voor haar grondgebied over actuele bestemmingsplannen
beschikken. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is daarnaast de verplichting opgenomen dat een
bestemmingsplan niet ouder mag zijn dan 10 jaar. Om aan deze verplichting te voldoen is het nodig voor
het plangebied Nieuw Haamstede (zie figuur 1-1) uiterlijk 22 december 2015 een nieuw
bestemmingsplan op te stellen.

Figuur 1-1: Plangebied Bestemmingsplan Nieuw Haamstede

De Kop van Schouwen is aangewezen als Natura 2000-gebied. De aanwezige natuurwaarden zijn in het
bestemmingsplan planologisch vertaald en beschermd.

1.2

Vraagstelling van de voortoets
Omdat in en nabij de gemeente Schouwen-Duiveland een aantal Natura 2000-gebieden ligt, doet zich de
vraag voor of de ontwikkelingen die het voorgenomen bestemmingsplan mogelijk zal maken, negatieve
effecten kunnen hebben op de instandhoudingsdoelen voor deze gebieden. Als dat het geval is, moet op
grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het bestemmingsplan een passende beoordeling
worden uitgevoerd, alsmede een planMER, waarin de effecten op Natura 2000 worden onderzocht. Er
moet derhalve een toets plaatsvinden aan artikel 19j Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw-toets voor
Natura 2000-gebieden bij ruimtelijke plannen, zie tekstblok hierover).
Deze voortoets verkent de noodzakelijkheid van een passende beoordeling en centraal staat dus de
vraag of er een kans op een significant negatief effect is op de instandhoudingsdoelen.
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Natuurbeschermingswet, 1998, Artikel 19j
1. Een bestuursorgaan houdt bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan dat, gelet op de
instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, voor een Natura 2000gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant
verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, ongeacht de beperkingen die terzake in het
wettelijk voorschrift waarop het berust, zijn gesteld, rekening
a. met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en
b. met het op grond van artikel 19a of artikel 19b voor dat gebied vastgestelde beheerplan voor zover dat betrekking heeft
op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid.
2. Voor plannen als bedoeld in het eerste lid, die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura
2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben
voor het desbetreffende gebied, maakt het bestuursorgaan alvorens het plan vast te stellen een passende beoordeling van de
gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de
doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, van dat gebied.
3. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, wordt het besluit, bedoeld in het eerste lid, alleen genomen indien is voldaan aan
de voorwaarden, genoemd in de artikelen 19g en 19h.
4. De passende beoordeling van deze plannen maakt deel uit van de ter zake van die plannen voorgeschreven milieueffectrapportage.
5. De verplichting tot het maken van een passende beoordeling bij de voorbereiding van een plan als bedoeld in het tweede lid
geldt niet in gevallen waarin het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of project ten aanzien waarvan reeds
eerder een passende beoordeling is gemaakt, voor zover de passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en
inzichten kan opleveren omtrent de significante gevolgen van dat plan.
6. Het eerste tot en met derde lid en het vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op projectbesluiten als bedoeld in
artikel 1.1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet ruimtelijke ordening.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied en
de te toetsen elementen uit het bestemmingsplan Nieuw Haamstede. In hoofdstuk 3 worden de
effecten van deze elementen op de instandhoudingsdoelen beschreven. Dit hoofdstuk sluit af met een
paragraaf waarin de conclusies van de voortoets worden samengevat.
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2
2.1

Beschrijving situatie
Te beschouwen Natura 2000-gebieden
In deze voortoets wordt voor de Natura 2000-gebieden in en nabij het bestemmingsplangebied
ingegaan op de vraag of er negatieve effecten kunnen optreden. Dit betreft:
 Natura 2000-gebied Kop van Schouwen (Habitatrichtlijngebied en beschermd
natuurmonument)
 Natura 2000-gebied Voordelta (Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied)
 Natura 2000-gebied Oosterschelde (Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied)
 Natura 2000-gebied Grevelingen (Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied)
In deze paragraaf zijn de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden beschreven. In bijlage 1
staan de instandhoudingsdoelen en de kernopgaven per Natura 2000-gebied.
Kop van Schouwen
De Kop van Schouwen is een duingebied op het westelijke uiteinde van Schouwen-Duiveland. Het
gebied omvat een aantal deelgebieden met een verschillende ontstaansgeschiedenis, waardoor kalkrijke
jonge duinen, kalkarme oude duinen, klifduinen en stuifduinen aanwezig zijn. Aan de zeezijde van het
gebied zijn de duinen sterk geaccidenteerd, met natuurlijke begroeiing, verstuivingsprocessen en natte
valleien; de open binnenduinen zijn licht golvend. Daardoor komt een brede variatie aan
duinhabitattypen voor. In de aangroeiende noordwestpunt (Verklikkerduinen) zijn jonge duinvalleien
aanwezig. De iets zuidelijker gelegen
Meeuwenduinen vormen een naar verhouding
grootschalig actief stuivend duin waarin in de
laatste 50 jaar geen maatregelen zijn getroffen
voor vastlegging van het duin. Er komen
evenwel geen duinvalleien in voor. In de Zeepe
duinen, ten oosten daarvan, zijn in het kader
van natuurontwikkeling valleien opnieuw
uitgegraven en zijn nieuwe uitblazingsvalleien
ontstaan. In het zuidwesten van het gebied
worden jonge duinen met struweel en bos
aangetroffen. In de oostelijke binnenduinen
liggen ontkalkte vroongronden met soortenrijke
graslanden, afgewisseld met de zogenaamde
elzenmeten, duinheide en landgoedbossen.
Tussen Burgh-Haamstede en Renesse zijn de
meeste natte duinvalleivegetaties te vinden
(bron: www.rijksoverheid.nl/natura2000).

Figuur 2-1: Begrenzing Natura 2000-gebied Kop van Schouwen

Voordelta
De Voordelta omhelst het ondiepe zeegedeelte van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. Het gebied
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een gevarieerd en dynamisch milieu van kustwateren
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(zout), intergetijdengebied en stranden, dat een relatief beschutte overgangszone vormt tussen de
(voormalige) estuaria en volle zee. Na de afsluiting van de Deltawerken is dit kustgedeelte sterk aan
veranderingen onderhevig geweest, waarbij een uitgebreid stelsel van droogvallende en diepere
zandbanken is ontstaan met daartussen diepere geulen. Door erosie- en sedimentatieprocessen treden
verschuivingen op in de omvang van de intergetijdengebieden. Daarbij heeft o.a. de "zandhonger" van
de Oosterschelde, maar ook de uitbreiding van de arealen door aanslibbing in de Kwade Hoek effect op
de Voordelta (Westplaat). De waterkwaliteit wordt beïnvloed door met name de uitstroming van Rijn en
Maas via de Haringvlietsluizen. Mede door deze aanvoer van voedingsstoffen kent de Voordelta een
hoge voedselrijkdom. In de randen van het gebied bij Voorne en Goeree ligt een aantal schorren en
meer slikkige platen. Verder horen ook de stranden van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, waar
plaatselijk duinvorming optreedt, tot het gebied (bron: www.rijksoverheid.nl/natura2000).

Figuur 2-2: Begrenzing Natura 2000-gebied Voordelta

Oosterschelde
Het gebied Oosterschelde is een onderdeel van het voormalige estuarium van de Schelde. In 1986 is de
stormvloedkering aangelegd die de getijdenwerking nog in enige mate toelaat. Als de schuiven open
zijn, wordt driekwart van de originele getijdewerking in stand gehouden. Als gevolg van de
getijdenstromen vinden erosie- en sedimentatieprocessen plaats die resulteren in een wisselend
patroon van schorren, slikken en droogvallende platen (het intergetijdengebied), ondiep water en diepe
getijdengeulen. In de monding van de Oosterschelde bevinden zich de diepste stroomgeulen die
plaatselijk een diepte bereiken van 45 meter. Tussen deze stroomgeulen en in het gebied ten oosten
van de Zeelandbrug bevinden zich uitgestrekte gebieden met ondiepe wateren met zandbanken. In het
oosten en noorden van het gebied komen grote oppervlakten slikken voor. Binnendijks wordt langs de
oever een groot aantal karrevelden, inlagen en kreekrestanten tot het gebied gerekend. Deze gebieden
bestaan voornamelijk uit vochtige graslanden en open water. Het water, het intergetijdengebied en de
binnendijks gelegen gebieden vormen tezamen het leefmilieu voor de rijke flora en fauna van het
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gebied. De grote variatie aan milieutypen in het gebied gaat gepaard met een grote diversiteit aan dieren plantensoorten. Genoemde variatie aan milieutypen wordt bepaald door factoren als getij, stroming,
watertemperatuur, hoogteligging, waterkwaliteit en sedimentsamenstelling. Het gebied is in 2005 met
190 ha uitgebreid in het kader van een LIFE-project als onderdeel van het natuurontwikkelingsproject
Plan Tureluur (bron: www.rijksoverheid.nl/natura2000).

Figuur 2-3: Begrenzing Natura 2000-gebied Oosterschelde
Grevelingen

Grevelingen is een voormalige zeearm gelegen tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Het
is sinds de afsluiting door de Deltawerken het grootste zoutwatermeer van Europa en bevat een aantal
eilanden waar uitgestrekte, soortenrijke duinvalleibegroeiingen en zilte pioniergemeenschappen
voorkomen, alsmede uitgestrekte oeverlanden (onder meer de Slikken van Flakkee) met zilte
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begroeiingen, graslanden, ruigten, struwelen en bos. Mede dankzij de geïsoleerde ligging van de
eilanden (de voormalige zandplaten Hompelvoet, Veermansplaat, Kleine Veermansplaat, Grote en
Kleine Stampersplaat) vormt de Grevelingen een van de belangrijkste leefgebieden voor de noordse
woelmuis in Zuidwest-Nederland.Om verzoeting tegen te gaan werd in 1978 de Brouwerssluis
aangelegd, die in de periode december-maart open staat en die tevens uitwisseling van visbestanden
aan weerszijden mogelijk maakt. Het meer is nu relatief arm aan nutriënten en algen en het water is
helder. Sinds seizoen 1999/2000 staat de sluis vrijwel permanent open. De Grevelingen is van
uitzonderlijk belang voor visetende watervogels. Het heldere water speelt hierin waarschijnlijk een rol.
Voor fuut en middelste zaagbek is dit het belangrijkste overwinteringsgebied in Nederland. Ook voor
kuifduiker, dodaars, lepelaar en kleine zilverreiger is het gebied van grote betekenis, terwijl geoorde
futen zich in de nazomer verzamelen tot een groeiende ruiconcentratie met internationale
aantrekkingskracht en een voor Nederland verder ongekende omvang. Ook voor de brilduiker,
benthos/viseter, is de Grevelingen het belangrijkste overwinteringsgebied. Terwijl de kleinere en
kustgebonden viseters recent sterk toenamen, is het belang van de Grevelingen voor fuut, aalscholver,
middelste zaagbek en brilduiker rond 1999 verminderd, mogelijk in samenhang met het gewijzigde
sluisbeheer. Een minder gunstige situatie kan ook ontstaan door het optreden van stratificatie in de
diepere delen, die invloed kan hebben op de visstand. Stratificatie is gerelateerd aan beperkingen in
doorstroming en peilvariatie. Behalve voor viseters is het gebied verder van belang voor enkele ganzen,
eenden en steltlopers, met name brandgans en strandplevier. Voor steltlopers die in de noordtak van de
Oosterschelde foerageren is het gebied tevens van belang als hoogwatervluchtplaats. Kanoeten, die wat
hogere eisen stellen aan hoogwatervluchtplaatsen (buitendijkse, verstoringsvrije schorren en
ondiepten) overtijen bijv. bij Battenoord en Herkingen.Zeer belangrijk broedgebied voor
kustbroedvogels van zandplaten en schelpenstrandjes (kluut, bontbekplevier, strandplevier, grote stern,
visdief en dwergstern) (bron: www.rijksoverheid.nl/natura2000).

Figuur 2-4: Begrenzing Natura 2000-gebied Grevelingen
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2.2

Bestemmingsplan Nieuw Haamstede
Het bestemmingsplan is een grotendeels conserverend plan maar in de voortoets dienen niet alleen
nieuwe ontwikkelingen getoetst te worden maar alle volgende activiteiten/situaties:
 alle nieuwe activiteiten en (her)bestemmingen die nog niet zijn vergund;
 (her)bestemmingen die wel zijn vergund, maar (nog) niet gerealiseerd, voor zover ze niet onder de
autonome situatie vallen;
 'Illegale' situaties die worden gelegaliseerd.
Dit is ruim gedefinieerd: ook nog niet benutte ruimte binnen het bouwblok, uitbreidingsmogelijkheden
in afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden vallen onder de voorgenomen activiteit.
Deze activiteiten/situaties worden in deze paragraaf toegelicht.
Algemene regels
Het bestemmingsplan maakt onder voorwaarden het vestigen van een Bed & Breakfast of een beroep of
bedrijf aan huis mogelijk (art. 15). Daarnaast is er met een afwijkingsbevoegdheid (art. 16) onder
voorwaarden een gastenverblijf en mantelzorg mogelijk.
Uitbreidingsmogelijkheden Horeca
Binnen de bestemming Horeca is nog niet alles gerealiseerd dat binnen het bestemmingsplan mogelijk
is. Dit is in tabel 2-1 weergegeven.
Tabel 2-1: Overzicht uitbreidingsdmogelijkheden Horeca die binnen het bestemmingsplan nog mogelijk zijn
Adres
Uitbreidingsmogelijkheden
Torenweg 1
ca 8 % in oppervlakte, niet in hoogte
Torenweg 10
ca 42% in oppervlakte, niet in hoogte
Torenweg 38
geen uitbreidingsmogelijkheden in oppervlakte en hoogte
Snackbar
geen uitbreidingsmogelijkheden

Uitbreidingsmogelijkheden Detailhandel
De supermarkt heeft binnen het bestemmingsplan de mogelijkheid om maximaal ca 150 m 2 uit te
breiden.
Bestemming Natuur
De oppervlakte binnen het plangebied dat behoort tot het Natura 2000-gebieden krijgt de bestemming
Natuur.
Bestemming Wonen
Er zijn verspreid over het plangebied 26 locaties opgenomen met mogelijkheden voor woningen waar nu
nog geen woningen zijn gerealiseerd.
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3

Beoordeling mogelijke effecten
In dit hoofdstuk wordt beoordeeld in hoeverre al dan niet kan worden uitgesloten of de ontwikkelingen
binnen bestemmingsplan Nieuw Haamstede tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de
nabijgelegen Natura 2000-gebieden kunnen leiden.
In hoofdstuk 2 is toegelicht welke ontwikkelingsmogelijkheden het nieuwe bestemmingsplan biedt. In
dit hoofdstuk wordt nagegaan in welke mate de activiteit relevante effecten op de Natura 2000gebieden kan hebben.
De enige factor waarmee de ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan een effect kan
hebben op de Natura 2000-gebieden is de toename van het aantal recreanten door de
uitbreidingsmogelijkheden van de horeca en als uitloopgebied voor nieuwe bewoners door de
beschikbaarheid van de bouwkavels, inclusief de verkeersaantrekkende werking. De
uitbreidingsmogelijkheden van detailhandel zijn te beperkt en lokaal om extra recreanten en een
substantiële verkeersaantrekkende werking te hebben.

3.1

Selectie relevante effecten van toename recreanten
Op basis van de effectenindicator (website Rijksoverheid.nl/Natura 2000/effectenindicator) kan een
toename van landrecreatie potentieel de volgende negatieve effecten veroorzaken:
 oppervlakteverlies;
 verontreiniging en verdroging;
 vermesting en verzuring;
 verstoring door geluid, licht, betreding en beweging.

3.2

Oppervlakteverlies
Oppervlakteverlies leidt tot een afname van beschikbaar oppervlak leefgebied van soorten en/of
habitattypen. Negatieve effecten door oppervlakteverlies treden op als er nieuwe
recreatievoorzieningen of paden en dergelijke mogelijk worden gemaakt in de Natura 2000-gebieden.
Dit is niet mogelijk. Oppervlakteverlies van habitattypen of leefgebieden van soorten in de Kop van
Schouwen is dan ook niet aan de orde. Dit geldt ook voor de Oosterschelde en de Voordelta, deze liggen
niet binnen het plangebied.

3.3

Verontreiniging en verdroging
Van verontreiniging is sprake als er verhoogde concentraties van stoffen in een gebied voorkomen,
welke stoffen onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. Dit
heeft meer te maken met industriële of intensieve agrarische activiteiten en deze worden in het
bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt.
De grondwaterstand is in het Natura 2000-gebied weer teruggebracht naar het niveau waarop het
oorspronkelijk was en is een belangrijke sleutelfactor voor het behalen van de instandhoudingsdoelen.
Verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden en/of afnemende kwel. Vanwege de zanderige (relatief
goed doorlatende) ondergrond en de drainerende functie van de aanwezige waterlopen wordt
verandering van grondwaterstanden als gevolg van bebouwing van de bouwkavels niet verwacht.

3.4

Stikstofdepositie (vermesting en verzuring)
De verkeersaantrekkende werking door de uitbreiding van de recreatieve voorzieningen kan bijdragen
aan de vermesting van natuurgebieden. Een deel van de uitstoot van het autoverkeer zal via de lucht
neerkomen in de natuurgebieden. Aangezien duinvegetaties, die worden beschermd in de genoemde
Natura 2000-gebieden, veelal afhankelijk zijn van schrale groeiomstandigheden is een toename van
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stikstofdepositie ongunstig. Stikstofdepositie draagt bij aan de vergrassing en verstruweling van deze
vegetaties en de ongunstige staat van instandhouding van de aanwezige habitattypen.
Overmatige depositie van stikstof leidt tot verstoring van de voedingstoffenbalans in de bodem en
verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater, wat kan leiden tot de achteruitgang of zelfs het
verdwijnen van karakteristieke soorten in bossen en natuurterreinen. De hoeveelheid stikstofdepositie
die een habitat nog kan verdragen zonder schade te ondervinden, wordt de kritische depositiewaarde
(KDW) genoemd. Daarom wordt de gevoeligheid van habitattypen uitgedrukt via deze KDW. Hoe lager
de KDW, hoe gevoeliger het habitattype gemiddeld genomen is voor atmosferische depositie van
stikstof. De kritische depositiewaarde wordt gedefinieerd als 'de grens waarboven het risico niet kan
worden uitgesloten dat de kwaliteit van het habitat significant kan worden aangetast als gevolg van de
verzurende en/of vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie" (Van Dobben et al., 2012)
In tabel 3-1 zijn alle habitattypen en de KDW's voor de Kop van Schouwen opgenomen. Hieruit blijkt dat
in de Kop van Schouwen habitattypen voorkomen die zeer gevoelig zijn voor de depositie van stikstof
vanuit de lucht. Ook in de Natura 2000-gebieden op grotere afstand (Voordelta, Oosterschelde en
Grevelingen) zijn stikstofgevoelige habitattypen aanwezig (zie tabel 3-1).
Tabel 3-1:

Gevoeligheid stikstofdepositie instandhoudingsdoelen habitattypen Kop van Schouwen (KvS)
Voordelta (VD), Oosterschelde (OS) en Grevelingen (Gr) (Van Dobben et al, 2012)
Habitattypen
KvS VD OS Gr
KDW (mol N/ha/j)/
gevoeligheid
H1110A
Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied)
x
2400, niet gevoelig
H1110B
Permanent overstroomde zandbanken (Noordzeex
2400, niet gevoelig
kustzone)
H1140A
Slik- en zandplaten (getijdengebied)
x
2400, niet gevoelig
H1140B
Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone)
x
2400, niet gevoelig
H1160
Grote baaien
x
2400, niet gevoelig
H1310A
Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
x
x
x
1643, gevoelig
H1310B
Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
x
x
1500, gevoelig
H1320
Slijkgrasvelden
x
x
1643, gevoelig
H1330A
Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
x
x
1571, gevoelig
H1330B
Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
x
x
1571, gevoelig
H2110
Embryonale duinen
x
x
1429, gevoelig
H2120
Witte duinen
x
1429, gevoelig
H2130A
*Grijze duinen (kalkrijk)
x
1071, zeer gevoelig
H2130B
*Grijze duinen (kalkarm)
x
x
1071, zeer gevoelig
H2130C
*Grijze duinen (heischraal)
x
714, zeer gevoelig
H2150
*Duinheiden met struikhei
x
1071, zeer gevoelig
H2160
Duindoornstruwelen
x
x
2000, gevoelig
H2170
Kruipwilgstruwelen
x
x
2286, gevoelig
H2180Abe Duinbossen (droog) berken-eikenbos
x
1071, zeer gevoelig
H2180Ao
Duinbossen (droog) overig
x
1429, gevoelig
H2180B
Duinbossen (vochtig)
x
2214, gevoelig
H2180C
Duinbossen (binnenduinrand)
x
1786, gevoelig
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water) olig- tot mesotrofe
x
1000, zeer gevoelig
variant
H2190Ae
Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe variant
x
2143, gevoelig
H2190B
Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
x
x
1429, gevoelig
H2190C
Vochtige duinvalleien (ontkalkt)
x
1071, zeer gevoelig
H2190D
Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)
x
2400, niet gevoelig
H6430B
Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)
x
2400, niet gevoelig
H6410
Blauwgraslanden
x
1071, zeer gevoelig
H7140B
Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
x
714, zeer gevoelig
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De achtergrondwaarde in 2014 (door RIVM gepubliceerd) ligt in het Natura 2000-gebied Kop van
Schouwen tussen 654 mol/ha/jaar en 1882 mol/ha/jaar. Dat betekent dat voor een groot deel van de
oppervlakte geen overspannen situatie is voor de gevoelige habitattypen, maar dat een groot oppervlak
wel een overspannen situatie kent voor de zeer gevoelige habitattypen.
Sommige leefgebieden van habitatsoorten zijn ook (enigszins) gevoelig zoals van de nauwe korfslak en
groenknolorchis (Kop van Schouwen). De habitatsoorten waarvoor de Voordelta en de Oosterschelde
zijn aangewezen, zijn niet stikstofgevoelig. De standplaatsen van de groenknolorchis (habitatsoort
waarvoor het Natura 2000-gebied Grevelingen is aangewezen) is stikstofgevoelig. De Oosterschelde en
Grevelingen zijn ook aangewezen voor een moerasbroedvogel (bruine kiekendief) en enkele
kustbroedvogels. Van de bruine kiekendief, bontbekplevier, strandplevier en visdief zijn sommige
biotopen waar deze soorten voor kunnen komen stikstofgevoelig. Van de leefgebieden van de nietbroedvogels zijn alleen sommige leefgebieden van enkele steltlopers (Voordelta, Oosterschelde en
Grevelingen) stiktofgevoelig. De leefgebieden van viseters, eenden en ganzen zijn niet stikstofgevoelig
(Voordelta, Oosterschelde en Grevelingen) (Alterra & Programmadirectie Natura 2000, november 2012).
Effecten mogelijkheden bestemmingsplan
Het bestemmingsplan (uitbreidingsmogelijkheden horeca/detailhandel en bebouwing woonkavels) is
doorgerekend met Aerius Calculator (zie bijlage 2). Uit deze berekening komt naar voren dat er geen
stikstofprobleem is in de omliggende Natura 2000-gebieden als gevolg van de
ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan. De gemiddelde depositie op de habitattypen is
voor de Natura 2000-gebieden Kop van Schouwen, Oosterschelde, Grevelingen en Voordelta < 0,1
mol/ha/jaar. Lokaal is er bij de duinbossen (H2180C) en de Grijze duinen - kalkarm (H2130B) in het
Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een planbijdrage van maximaal 0,9 mol/ha/jaar (zie bijlage 2). In
het duingebied vindt echter een voortdurende aanvoer van (kalkrijk) zand plaats. De duinhabitattypen
zijn gebaat bij deze (beperkte) overstuiving met kalkrijk zand en zoutspray. Om verzuring te remmen is
geregelde verstuiving met vers zand nodig. Door de beperkte overstuiving met (kalkrijk) zand kan
verzuring door stikstofdepositie worden beperkt. Deze verstuiving vormt een natuurlijke buffering van
het systeem omdat P (fosfor) de beperkende factor is door P-fixatie in calciumfosfaat. Een negatief
effect kan met zekerheid worden uitgesloten. Door de winddynamiek in combinatie met de lage
planbijdrage blijft een natuurlijke verstuivingsdynamiek in stand die belangrijk is voor het functioneren
van de natuurlijke buffering en heeft de lage planbijdrage geen effect op de kwaliteit van de
habitattypen.

3.5

Verstoring door recreatie (geluid, licht, betreding en beweging)
De uitbreidingsmogelijkheden van de horeca en de bouwkavels zullen leiden tot de vestiging van
tientallen tot kleine 100 nieuwe bewoners op enkele honderden meters van een aantrekkelijk en goed
toegankelijk duingebied; het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Daarnaast zal de horeca ook
nieuwe recreanten aantrekken. Velen van hen zullen wekelijks of tijdens de vakantie in dit natuurgebied
recreëren zodat de recreatiedruk in dit reeds drukbezochte natuurgebied verder zal worden vergroot.
De vraag is vervolgens of en in hoeverre hier sprake zal zijn van een negatief verstoringseffect.
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In het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen speelt verstoring door recreatie met name door de
gevolgen van betreding. Het is geen Vogelrichtlijngebied, dus er zijn geen instandhoudingsdoelen voor
vogels opgenomen en mogelijke verstoring door geluid, licht en beweging op instandhoudingsdoelen
van leefgebieden van vogels is niet relevant voor de toetsing aan de Natuurbeschermingswet1. Wel
kunnen typische diersoorten - die de habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen als leefgebied
hebben - gevoelig zijn voor licht, geluid en beweging. Daarom wordt in deze paragraaf toch verder
ingegaan op het aspect verstoring. De habitatsoorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn vastgesteld
in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen (zie bijlage 1) zijn niet gevoelig voor verstoring door
betreding, behalve het leefgebied van de nauwe korfslak.
Aangezien het om een beperkte toename van het aantal recreanten gaat en het plan niet voorziet in
ontwikkelingen die verband houden met recreatievaart (daar zijn de op ruimere afstand liggende Natura
2000-gebieden gevoelig voor) zal een mogelijke verstoring door betreding door recreanten alleen spelen
bij het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Er is geen sprake van significante verstoring in de
Voordelta, Oosterschelde en Grevelingen.
De nieuwe recreanten zullen naar verwachting vrijwel uitsluitend via bestaande wegen en paden het
duingebied bezoeken. Permanente bewoners blijken bovendien de omgeving steeds minder vaak te
bezoeken wanneer "het nieuwe" er af is, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de steeds wisselende
tijdelijke hotelgasten en bewoners van recreatiewoningen. Het zal in ieder geval gaan om voorspelbare
bezoekersstromen, vooral tijdens de weekenden en gedurende slechts een deel van de dag. Een groot
deel van de week blijft het duingebied derhalve relatief rustig. De toevoeging van enkele honderden
bezoekers aan de bestaande bezoekersaantallen van de talrijke bezoekers zal daarom een
verwaarloosbaar effect hebben op de verstoring van de kwalificerende habitats en soorten. Significante
verstoringseffecten worden geheel uitgesloten.
Bovendien is in het verleden door de groei van de recreatie op Schouwen-Duiveland de druk op het
Natura 2000-gebied Kop van Schouwen al sterk toegenomen en zijn maatregelen genomen om de
realisatie van instandhoudingsdoelen mogelijk te maken in combinatie met de recreatiedruk. De
recreatie in het Natura 2000-gebied wordt gestuurd via een zoneringsbeleid. Daarbij is enerzijds sprake
van twee grote rustgebieden, te weten het complex Vroongronden-Verklikkerduinen en het complex
Zeepeduinen-Meeuwenduinen (zie figuur 3-1), met beperkte toegangsmogelijkheden.

1

Het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen omvat twee beschermde natuurmonumenten (BN), Kop van
Schouwen I en Kop van Schouwen II en een (voormalige) staatsnatuurmonument, genaamd Kop van Schouwen. Met
de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt het onderscheid tussen Staats- en Beschermde
Natuurmonumenten. Daarnaast komen die (delen van) BN die overlappen met het Natura 2000-gebied te vervallen.
Er zijn echter BN-waarden die niet overlappen met de instandhoudingsdoelen en deze dienen afzonderlijk
beschouwd te worden. In dit geval is dat de waarde van het gebied als leefgebied voor vogels en de visueelestethische waarde van het gebied. De BN-waarde 'leefgebied voor vogels' is ook verstoringsgevoelig. Deze waarde
lift mee met de maatregelen die genomen worden voor de instandhoudingsdoelen, de zonering van de recreatie.
Bovendien, alleen de instandhoudingsdoelen zijn relevant om te bepalen of een passende beoordeling nodig is. Op
de BN-waarden wordt daarom in de voortoets niet verder ingegaan.
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Figuur 3-1: Zones binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen

Door de recreatiezonering, mede ten behoeve van primaire duinvorming op het strand, wordt het
proces van de vorming van groene stranden en strandvlaktes niet belemmerd door (intensieve)
recreatie. Anderzijds is sprake van diverse duingebieden met ruimere recreatiemogelijkheden. Dit
betreft de Duinen van Westenschouwen, de Boswachterij Westerschouwen, de Verklikkerduinen, de
Duinen van Renesse en de duinzoom. Deze zonering is doorvertaald in de zonering van strand via de
gemeentelijke Strandnota Westenschouwen en komt verder tot uiting in de routestelsels en in de
spreiding van recreatieve voorzieningen, alsmede in de ontsluiting van het gebied voor het autoverkeer.
De toename van het aantal recreanten kan binnen dit zoneringsbeleid worden opgevangen. Er is
voldoende ruimte in de directe omgeving van Nieuw-Haamstede om te recreëren binnen de bestaande
meer recreatieve zonering zodat negatieve effecten voorkomen worden.

3.6

Cumulatie
Vanwege het ontbreken van negatieve effecten op Natura 2000 is een cumulatieve toetsing met andere
plannen of projecten niet aan de orde.

3.7

Conclusie
In voorgaande paragrafen is nagegaan of de ontwikkelingsmogelijkheden die het voorgenomen
bestemmingsplan zal bieden, negatieve gevolgen kunnen hebben op Natura 2000-gebieden in en om
het plangebied; Kop van Schouwen, Voordelta en Oosterschelde. Er is aandacht besteed aan de
potentiële storingsfactoren ruimtebeslag, verontreiniging en verdroging, recreatiedruk en
stikstofdepositie. Gezien de beperkte omvang van de ontwikkelmogelijkheden, de actueel hoge
recreatiedruk en de reeds uitgewerkte zonering blijkt dat (significant) negatieve effecten of een
significante verstoring van de Natura 2000-gebieden Kop van Schouwen, Voordelta, Oosterschelde en
Grevelingen uit te sluiten zijn bij de ontwikkelingsmogelijkheden, zoals deze door het bestemmingsplan
mogelijk worden gemaakt. Het opstellen van een passende beoordeling is dan ook niet aan de orde.
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Bijlage 1: Instandhoudingsdoelen Kop van Schouwen, Voordelta,
Oosterschelde en Grevelingen
In deze bijlage zijn per Natura 2000-gebied de kernopgaven en instandhoudingsdoelen gegeven. Bij de
tabellen met instandhoudingsdoelen behoort de volgende legenda.
Legenda bij tabellen met instandhoudingsdoelstellingen
W
Kernopgave met wateropgave
Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities

=
Behoudsdoelstelling
>
Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling
=(<)
Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering

Instandhoudingsdoelen Kop van Schouwen (def. aanwijzingsbesluit juli 2013)
Habitattypen
H2110
Embryonale duinen
H2120
Witte duinen
H2130A
*Grijze duinen (kalkrijk)
H2130B
*Grijze duinen (kalkarm)
H2130C
*Grijze duinen (heischraal)
H2150
*Duinheiden met struikhei
H2160
Duindoornstruwelen
H2170
Kruipwilgstruwelen
H2180A
Duinbossen (droog)
H2180B
Duinbossen (vochtig)
H2180C
Duinbossen (binnenduinrand)
H2190A
Vochtige duinvalleien (open water)
H2190B
Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
H2190C
Vochtige duinvalleien (ontkalkt)
H2190D
Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)
H6410
Blauwgraslanden
Habitatsoorten
H1014
Nauwe korfslak
H1340
*Noordse woelmuis
H1903
Groenknolorchis

Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

=
=
>
>
>
=
= (<)
= (<)
= (<)
= (<)
= (<)
>
>
>
=
=

=
>
>
>
>
=
=
=
=
>
=
>
>
>
=
=

=
=
>

=
>
>

Doelst.
Pop.

Kernopgavane

2.02
2.02
2.02, 2.06,W

2.08,, W
2.05,W
2.05,W
2.05,W
2.05,W
2.06,W, 2.08,,W
=
=
>

2.05,W
2.05,W
2.05,W

Kernopgaven Kop van Schouwen
2.02
2.05

2.06
2.08

Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130, ook als habitat van tapuit A277, velduil A222
en blauwe kiekendief A082, door tegengaan vergrassing en verstruweling.
Behoud oppervlakte en herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H2190_B. Behoud vochtige
duinvalleien H2190 als habitat van roerdomp A021, lepelaar A034, blauwe kiekendief A082, velduil
A222, noordse woelmuis *H1340, nauwe korfslak H1014 en groenknolorchis H1903 (vergroting
oppervlakte is vrijwel overal gedaan). Op Terschelling en Schiermonnikoog meer ruimte voor
duinbossen (vochtig) H2180_B.
Ontwikkeling heischrale graslanden *H6230, grijze duinen (heischraal) *H2130_C en blauwgraslanden
H6410 op kansrijke locaties.
Herstel hydrologie/vochtgradiënt duinbossen (binnenduinrand) H2180_C, heischrale graslanden
*H6230 en blauwgraslanden H6410 (Schouwen, Texel, Terschelling, Schiermonnikoog, langs
vastelandskust én Goerree en Voorne). Op Texel mede t.b.v. noordse woelmuis *H1340.
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Instandhoudingsdoelen Voordelta (def. aanwijzingsbesluit februari 2008, wijzigingsbesluiten februari 2010 en
januari 2014)
Habitattypen
H1110A
Permanent overstroomde
zandbanken (getijdengebied)
H1110B
Permanent overstroomde
zandbanken (Noordzeekustzone)
H1140A
Slik- en zandplaten
(getijdengebied)
H1140B
Slik- en zandplaten
(Noordzee-kustzone)
H1310A
Zilte pionierbegroeiingen
(zeekraal)
H1310B
Zilte pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)
H1320
Slijkgrasvelden
H1330A
Schorren en zilte graslanden
(buitendijks)
H2110
Embryonale duinen
Habitatsoorten
H1095
Zeeprik
H1099
Rivierprik
H1102
Elft
H1103
Fint
H1364
Grijze zeehond
H1365
Gewone zeehond
Niet-broedvogels
A001
Roodkeelduiker
A005
Fuut
A007
Kuifduiker
A017
Aalscholver
A034
Lepelaar
A043
Grauwe Gans
A048
Bergeend
A050
Smient
A051
Krakeend
A052
Wintertaling
A054
Pijlstaart
A056
Slobeend
A062
Toppereend
A063
Eider
A065
Zwarte zee-eend
A067
Brilduiker
A069
Middelste Zaagbek
A130
Scholekster
A132
Kluut
A137
Bontbekplevier
A141
Zilverplevier
A144
Drieteenstrandloper

Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

Doelst.
Pop.

Draagkracht
aantal vogels

Draagkracht
aantal paren

Kernopgaven

=

=

=

=

1.01,W

=

=

1.10,W

=

=

=

=

=

=

=
=

=
=

=

=

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
>

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1.06,W

>
>
>
>
=
>

1.06,W
1.06,W
1.06,W
1.11
1.11
1.01,W
280
6
480
10
70
360
380
90
210
250
90
80
2500
9700
330
120
2500
150
70
210
350

1.01,W
1.01,W, 1.11
1.01,W

1.11
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A149
A157
A160
A162
A169
A177
A191
A193

Bonte strandloper
Rosse grutto
Wulp
Tureluur
Steenloper
Dwergmeeuw
Grote stern
Visdief

Doelst.
Opp.vl.
=
=
=
=
=
=
=
=

Doelst.
Kwal.
=
=
=
=
=
=
=
=

Doelst.
Pop.

Draagkracht
aantal vogels
620
190
980
460
70

Draagkracht
aantal paren

Kernopgaven
1.11
1.11

1.11

Kernopgaven Voordelta
1.01
1.06
1.11

Behoud zee-ecosysteem met permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone) H110_B, als habitat voor
zwarte zee-eend A065, roodkeelduiker A001, topper A062 en eider A063, met bodems van verschillende ouderdom
en meer natuurlijke opbouw van vispopulaties.
Herstel zout invloed in Haringvliet, vooral voor trekvissen, zoals zeeprik H1095, elft H1102 en zalm H1106, en mede
voor brakke variant van ruigten en zomen (harig wilgenroosje) H6430_B en schorren en zilte graslanden (buitendijks)
H1330_A.
Behoud slikken en platen voor rustende en foeragerende niet-broedvogels zoals voor bonte strandloper A149, rosse
grutto A157, scholekster A130, kanoet A143, steenloper A169 en eider A063 en rustgebieden voor gewone zeehond
H1365 en grijze zeehond H1364.
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Instandhoudingsdoelen Oosterschelde (def. aanwijzingsbesluit december 2009)

Habitattypen
H1160
Grote baaien
H1310A
Zilte pionierbegroeiingen
(zeekraal)
H1320
Slijkgrasvelden
H1330A
Schorren en zilte graslanden
(buitendijks)
H1330B
Schorren en zilte graslanden
(binnendijks)
H7140B
Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)
Habitatsoorten
H1340
*Noordse woelmuis
H1365
Gewone zeehond
Broedvogels
A081
Bruine Kiekendief
A132
Kluut
A137
Bontbekplevier
A138
Strandplevier
A191
Grote stern
A193
Visdief
A194
Noordse Stern
A195
Dwergstern
Niet-broedvogels
A004
Dodaars
A005
Fuut
A007
Kuifduiker
A017
Aalscholver
A026
Kleine Zilverreiger
A034
Lepelaar
A037
Kleine Zwaan
A043
Grauwe Gans
A045
Brandgans
A046
Rotgans
A048
Bergeend
A050
Smient
A051
Krakeend
A052
Wintertaling
A053
Wilde eend
A054
Pijlstaart
A056
Slobeend
A067
Brilduiker
A069
Middelste Zaagbek
A103
Slechtvalk
A125
Meerkoet
A130
Scholekster
A132
Kluut

Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

Doelst.
Pop.

Draagkracht
aantal
vogels

Draagkracht
aantal paren

=
>

>
=

=
=

=
=

1.16,W

>

=

1.19,W

>

>

1.19,W

>
=

=
>

=
=
=
>
=
=
=
=

=
=
=
>
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

>
>

Kernopgaven

1.19,W
1.11,
19
2000*
100*
220*
4000*
6500*
20
300*

1.19,W

1.19,W
1.19,W
1.19,W
1.19,W

80
370
8
360
20
30
2300
3100
6300
2900
12000
130
1000
5500
730
940
680
350
10
1100
24000
510

1.11,
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A137
A138
A140
A141
A142
A143
A144
A149
A157
A160
A161
A162
A164
A169

Bontbekplevier
Strandplevier
Goudplevier
Zilverplevier
Kievit
Kanoet
Drieteenstrandloper
Bonte strandloper
Rosse grutto
Wulp
Zwarte ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Steenloper

Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Doelst.
Pop.

Draagkracht
aantal
vogels
280
50
2000
4400
4500
7700
260
14100
4200
6400
310
1600
150
580

Draagkracht
aantal paren

Kernopgaven

1.13

1.11,
1.11,
1.11,

1.11,

Kernopgaven Oosterschelde
1.11
1.13
1.16
1.19

Behoud slikken en platen voor rustende en foeragerende niet-broedvogels zoals voor bonte strandloper A149, rosse
grutto A157, scholekster A130, kanoet A143, steenloper A169 en eider A063 en rustgebieden voor gewone zeehond
H1365 en grijze zeehond H1364.
Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat (waaronder embryonale duinen H2110) voor
bontbekplevier A137, strandplevier A138, kluut A132, grote stern A191 en dwergstern A195, visdief A193 en grijze
zeehond H1364.
Behoud (Waddenzee) en herstel (Delta) van schorren en zilte graslanden (buitendijks) H1330_A met alle
successiestadia, zoet-zout overgangen, verscheidenheid in substraat en getijregime en mede als
hoogwatervluchtplaats.
Behoud en ontwikkeling kwaliteit binnendijkse brakke gebieden voor noordse woelmuis *H1340, broedvogels (kluut
A132, sterns), overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) H7140_B, schorren en zilte graslanden (binnendijks)
H1330_B (bijv. Yerseke Moer), brakke variant van ruigten en zomen (harig wilgenroosje) H6430_B en als
hoogwatervluchtplaats.
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Instandhoudingsdoelen Grevelingen (def. aanwijzingsbesluit juli 2013)
Doelst. Doelst. Doelst. Draagkracht
Opp.vl. Kwal.
Pop.
aantal vogels
Habitattypen
H1310A
H1310B
H1330B

Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

=
=
=

=
=
=

H2130B
H2160
H2170
H2190B
H6430B

*Grijze duinen (kalkarm)
Duindoornstruwelen
Kruipwilgstruwelen
Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)

=
=
=
=
=

=
=
=
=
=

Habitatsoorten
H1340
H1903

*Noordse woelmuis
Groenknolorchis

>
=

>
=

Broedvogels
A081
A132
A137
A138
A191
A193
A195

Bruine Kiekendief
Kluut
Bontbekplevier
Strandplevier
Grote stern
Visdief
Dwergstern

=
>
>
>
=
>
=

=
>
>
>
=
>
=

Niet-broedvogels
A004
A005
A007
A008
A017
A026
A034
A037
A041
A043
A045
A046
A048
A050
A051
A052
A053
A054
A056
A067
A069
A103
A125
A130
A132

Dodaars
Fuut
Kuifduiker
Geoorde fuut
Aalscholver
Kleine Zilverreiger
Lepelaar
Kleine Zwaan
Kolgans
Grauwe Gans
Brandgans
Rotgans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde eend
Pijlstaart
Slobeend
Brilduiker
Middelste Zaagbek
Slechtvalk
Meerkoet
Scholekster
Kluut

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Draagkracht
aantal paren

Kernopgaven

1.15,W
1.15,W

>
=

1.14
1.15,W
17
2000*
105*
220*
6200*
6500*
300*
70
1600
20
1500
310
50
70
4
140
630
1900
1700
700
4500
320
510
2900
60
50
620
1900
10
2000
560
80

1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13

1.04,W
1.04,W

1.04,W

1.13
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A137
A138
A140
A141
A149
A157
A160
A162
A169

Bontbekplevier
Strandplevier
Goudplevier
Zilverplevier
Bonte strandloper
Rosse grutto
Wulp
Tureluur
Steenloper

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

50
20
2600
130
650
30
440
170
30

1.13
1.13

Kernopgaven Grevelingen
1.04

Behoud foerageerfunctie visetende vogels in het bijzonder voor fuut A005, geoorde fuut A008 en middelste zaagbek A069.

1.13

Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat (waaronder embryonale duinen H2110) voor
bontbekplevier A137, strandplevier A138, kluut A132, grote stern A191 en dwergstern A195, visdief A193 en grijze zeehond
H1364.
Behoud van geïsoleerde eilanden als leefgebied voor noordse woelmuis *H1340 (onbereikbaar voor concurrenten).
Behoud platen Grevelingen met lage begroeiingen van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H2190_B, grijze duinen *H2130,
kruipwilgstruwelen H2170 en groenknolorchis H1903.

1.14
1.15
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Bijlage 2: Aerius Calculator-berekeningen
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Bijlage 3 Antw oordnotitie
inspraak en vooroverleg
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Bijlage 4 Antw oordnotitie
ziensw ijzen
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Bijlage 5

Vaststellingsbesluit

67

Bijlage 6

Bronvermelding

De toelichting is geschreven na raadpleging van onder andere de volgende boeken, naslagwerken en
websites:
De Kop van Schouwen onder het zand; Frans Beekman; 2007
De Atlantikwall op Schouwen-Duiveland, planning en realisatie 1940-1945; P.C. Heijkoop en J.
Rijpsma; 2010
De kustlichten van Schouwen; uitgegeven in Kroniek van het land van de zeemeermin
(Schouwen-Duiveland), vereniging Stad en Lande; 1988
Kleine monumenten na een grote ramp, buitenlandse geschenkwoningen; Janny Lock; uitgegeven in
Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland), vereniging Stad en Lande; 2003
Nieuw-Haamstede, de ontwikkeling van een recreatiewijk achter de Schouwse duinen; R. Kaloena
Krul; uitgegeven in Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland), vereniging Stad
en Lande; 2009
Projectontwikkeling in crisistijd - de NV land- en exploitatie maatschappij Nieuw-Haamstede; J.
Steenhof de Jong; uitgegeven in Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland),
vereniging Stad en Lande; 2013
http://www.dbnl.org/tekst/sten009monu09_01/sten009monu09_01_0036.php
http://www.opentopo.nl
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Laan van St. Hilaire 2
4301 SH Zierikzee
Postadres:
Postbus 5555
4300 JA Zierikzee
T (0111) 452 000
F (0111) 452 452
gemeente@schouwen-duiveland.nl
www.schouwen-duiveland.nl

