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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Aigemeen traject N62 
Zowel voor Nederland als voor Belgie liggen er economische kansen in de Kanaalzone in 
Zeeuws-Vlaanderen. De N62 wordt gezien als belangrijke noord-zuid verbinding (en ontwikke

lingsas) van dit gebied. (De N62 is de verbinding tussen de A58, het Sloegebied, de Wester
scheldetunnel en de Belgische grens.) Mede door de aanleg van de Westerscheldetunnel zal 
de N62, nu en in de toekomst, een steeds belangrijkere rol krijgen als regionale verbinding tus
sen de zeehavens en industriegebieden van Gent, Terneuzen en Vlissingen. Op groter schaal
niveau ontstaat er ook een betere verbinding tussen de Zeeuwse havens en het achterland. Het 
opwaarderen van de N62 als belangrijke verbindingsas is voor deze ontwikkeling een belangrij
ke voorwaarde, zodat de doorstroming op de weg en de bereikbaarheid van de regio verbetert. 

De plannen voor opwaardering van de N62 hebben al enige tijd geleden vorm gekregen . Een 
belangrijke eerste stap was het realiseren van de Westerscheldetunnel. Na opening van de 
Westerscheldetunnel blijkt al dat de verkeersintensiteiten op het noordelijke deel van de weg 
sterk zijn toegenomen. Zowel de Westerscheldetunnelweg als de Sloeweg zijn en worden, om 
de verkeersdruk op te vangen, verdubbeld. Ten zuiden van de Westerscheldetunnel is het pro
ject Kanaal Kruising Sluiskil (KKS) gestart, waarmee de doorstroming van het verkeer in noord
zuid-richting en oost-west-richting nog meer wordt verbeterd. 

De opwaardering van de N62 leidt door de realisering van deze twee tunnels tot een toename 
van het verkeer op de N62 tussen de N61 en de grens met Belgie. Dit deel van de N62 wordt 

de Tractaatweg genoemd. Deze toename van verkeer leidt tot de noodzaak om ook dit deel van 
de N62 te verbreden. Daarmee is de verbreding van de Tractaatweg een van de deelprojecten 

waarmee de N62 wordt aangepast. 

Ten behoeve van de besluitvorming over dit nieuwe bestemmingsplan is de procedure van een 
milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. In een m.e.r. worden de milieugevolgen van de voor
genomen activiteiten in beeld gebracht. Ook zijn verschillende alternatieven afgewogen om de 

plannen vanuit milieuoogpunt te optimaliseren en 'het milieubelang' een volwaardige rol in de 
besluitvorming te laten spelen. In dit bestemmingsplan is de voorkeursvariant uitgewerkt. Het 
MER Tractaatweg is medio november 2012 definitief geworden en door de gemeenteraad van 
Terneuzen medio januari 2013 aanvaard, waarna deze verder de procedure in gaat (inspraak 
en advies, besluit over het aan te leggen initiatief, evaluatie). Het MER Tractaatweg is onder 
meer te raadplegen op de website van de provincie Zeeland (www.zeeland.nl) en is als losse 

bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. 

Tractaatweg 
Op dit moment is de capaciteit van de Tractaatweg maximaal benut. Dat komt omdat het ver
keer is toegenomen sinds de komst van de Westerscheldetunnel. In de toekomst 
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neemt het verkeer nog meer toe door de economische ontwikkelingen op de bedrijventerreinen 
in de Kanaalzone. Ais de Sluiskiitunnel af is, komt er nog meer verkeer. Hierdoor komt de vlotte 

en veilige doorstroming op de weg in gevaar. Om een goede verkeersafwikkeling en de ver
keersveiligheid op dit traject ook in de toekomst te kunnen garanderen, heeft de Provincie 

Zeeland het initiatief genomen om de capaciteit van de Tractaatweg te verbeteren. Zo wordt 
middels de verdubbeling een goede bereikbaarheid van Terneuzen en omgeving gewaarborgd 

en wordt het traject zo aangelegd dat sluipverkeer (op onder andere de Spuikreekweg en 
Koegorsstraat) voorkomen zal worden. Verbreding van de Tractaatweg moet lei den tot een op

timale bereikbaarheid van het industrie- en havengebied in de Kanaalzone 

Kortom, om de bereikbaarheid te vergroten en ruimte te bieden aan de toenemende verkeersin

tensiteiten moet de N62 worden aangepast. 

1.2 Vigerend bestemmingsplan 

Het project Tractaatweg betreft het deel van de N62 tussen de aansluiting Kanaalkruising Sluis
kil (KKS) en de Belgische grens. De Tractaatweg sluit in Belgie aan op de R4-00st, de weg naar 
Gent, en verbindt de Tractaatweg indirect met de Expressweg (A 11) richting Zeebrugge, Brug

ge en Antwerpen. De N62 sluit aan op de doorgaande route naar Gent en loopt verder via de 
Expressweg en de R4-west. De ligging van de projectlocatie is weergegeven in figuur 1. In fi

guur 2 is een overzicht van het traject N62 weergegeven en in figuur 3 wordt het plangebied 

middels een luchtfoto weergegeven. 

Het plangebed van de Tractaatweg is gelegen in de volgende vigerende bestemmingsplannen 

en de bijbehorende herzieningen van deze bestemmingsplannen: 

Titel Vastgesteld Goedgekeurd 

Buitengebied (Temeuzen) uit 1976 25 november 1976 Ged . goedgekeurd 16 

januari 1978 

Landelijke bebouwingsconcentraties (Axel) uit 1989 25 november 1976 Ged. goedgekeurd 16 

januari 1978. 

Buitengebied (Axel) uit 2001 25 oktober 2001 5 september 2002 

Buitengebied Temeuzen/Sas van Gent uit 2005 31 maart 2005 31 oktober 2005 

Glastuinbouwgebied Kanaalzone uit 2008 26-06·2008 4-11-2008 

Aangezien de beoogde ontwikkeling deels in strijd is met de vigerende bestemmingsplannen en 

een aantal plannen reeds meer dan 10 jaar oud is, zullen voor de verdubbeling van de weg de
ze bestemmingsplannen (gedeeltelijk) herzien en geactualiseerd moeten worden. 

1.3 Opzet van de toelichting 

Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en verbeelding. De regels en verbeel

ding vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het plan. Daarop wordt een toelich
ting gegeven. In de onderhavige toelichting worden de uitgangspunten voor het nieuwe be

stemmingsplan 'Verdubbeling Tractaatweg' weergegeven. De bestaande situatie wordt be

schreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt de beoogde verdubbeling van de Tractaatweg 
toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de actuele en relevante beleidskaders, doelstellin

gen en wet- en regelgeving van het rijk, de provincie en de gemeente. Vervolgens komen mili-
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eu- en duurzaamheidaspecten, zoals onder andere geluidhinder, bodemverontreiniging en wa
ter, aan bod in hoofdstuk 5. Een toelichting op het juridische dee I van het bestemmingsplan, de 

regels en verbeelding wordt gegeven in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 betreft de economische uit
voerbaarheid zoals bedoeld in artikel 3.1.6, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bra). 
Hoofdstuk 8 betreft de maatschappelijke toetsing en het overleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 
Bro. 

Figuur 3: Luchtfoto ligging plangebied 
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2 HUIDIGE SITUATIE 

Voor het formuleren van beleid en het opstellen van het bestemmingsplan is het van belang dat 

de uitgangspunten en de huidige situatie van het plangebied goed in beeld worden gebracht. 
Met het oog hierop is het plangebied ge"inventariseerd en geanalyseerd. 

Omgeving van de Tractaatweg 
Rond de Tractaatweg ligt een groot aantal agrarische percelen, zowel ten westen als ten oosten 
van de Tractaatweg. De kernen Axel, Spui, Magrette en Westdorpe liggen op een afstand van 
circa 500 meter van de Tractaatweg. Aan de Graaf Jansdijk is lintbebouwing op korte afstand, 
op sommige plaatsen minder dan 100 meter, van de Tractaatweg te vinden. Aan de noordwest
zijde van de Tractaatweg ligt de Koegorspolder met diverse (industriele) bedrijven. 

Relevante natuurgebieden in de omgeving zijn de Axelse Kreek (ten zuiden van Axel, ten oos
ten van de Tractaatweg) en de Canisvlietsche Kreek (ten zuiden van Westdorpe, ten westen 
van de Tractaatweg), alsmede de EHS gebieden ten zuiden van de Axelse Kreek en de Groene 

Knoop. 

Ontwikkelingen omgeving Tractaatweg 
In de omgeving van de Tractaatweg zijn er diverse ruimtelijke ontwikkelingen gepland die van 
belang zijn v~~r het plangebied. De reconstructie van de Kanaalkruising bij Sluiskil, waarvan de 

aanleg inmiddels is gestart, is een belangrijke autonome infrastructurele ontwikkeling. Op dit 

punt komt de N61 in de vorm van een tunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen te 
liggen. Door deze ontwikkeling wordt de verbinding tussen oost en west Zeeuws Vlaanderen, 
en tussen de Belgische en Zeeuwse havens (noord-zuid verbinding) versterkt. Zoals uit de ver
keersmodellen blijkt (zie hoofdstuk 5 in deel B van de MER), zal er hierdoor naar verwachting in 
de toekomst fors (ca 30%) meer verkeer op de Tractaatweg komen te rijden . Dit is dan ook me
de de aanleiding voor de voorgenomen verbreding van de Tractaatweg. 

Aan de zuidzijde van het zijkanaal C, in de Smitsschorrepolder, wordt een deel van het Glas
tuinbouwgebied Kanaalzone gerealiseerd. De nieuwe glastuinbouwgebieden met de daarbij 

behorende tussengelegen natuurontwikkeling zijn de grootste geplande ontwikkelingen in dit 
gebied. Dit terrein is inmiddels bouwrijp opgeleverd en de eerste vier glastuinbouwbedrijven 
(circa 50% van de beschikbare oppervlakte van het terrein) hebben zich er inmiddels gevestigd. 

De komende jaren zal dit terrein zich verder 'vullen' . 

Op de Axelse Vlakte, grenzend aan het glastuinbouwgebied, wordt een nieuw industrie- en ha
venterrein ontwikkeld. De tweede fase van het terrein Axelse Vlakte is inmiddels ontwikkeld en 
er hebben zich reeds twee bedrijven gevestigd. De rest van het terrein ligt momenteel nog 
braak, maar komende jaren zullen zich hier meer bedrijven vestigen. 

Ten noorden van het zijkanaal C ligt de Koegorspolder. Naast de bestaande industriele activi
teit, wordt in de toekomst een verdere ontwikkeling van dit gebied met industriele activiteiten 
voorzien. Na 2020 is ook nog een verdere ontwikkeling op de Westelijke Kanaaloever te ver
wachten. 
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Tractaatweg 
De Tractaatweg sluit aan de noordzijde aan op de N61 (Hoofdweg). Ten noorden van de N61 
ligt de kern Terneuzen. Aan de zuidkant sluit de Tractaatweg aan op de R4 (President J.F .. 
Kennedylaan) . Dit punt vormt ook de grens met Selgie. 

De Tractaatweg is op dit moment een autoweg (een rijstrook per rijrichting) met een 100 km per 
uur regime. De rijstroken zijn momenteel niet fysiek van elkaar gescheiden. De Tractaatweg 
heeft in de huidige situatie, naast de twee genoemde, nog drie aansluitingen op het onderlig
gend wegennet, namelijk op de Sassing/Suthdijk (aansluiting Axelse Sassing), op de N258 
(Langeweg, aansluiting Zwartenhoek) en op de N683 (Oostpoortweg, aansluiting Molenverkor
ting). De weg kent nu een aantal gelijkvloerse kruisingen en een ongelijkvloerse kruising (Axel
se Sassing). De weg heeft een stroomfunctie voor het regionale verkeer en waarborgt de be
reikbaarheid van het havengebied vanuit omliggende regio's. De Tractaatweg is tussen 2002 -
2005 gereconstrueerd en voorzien van dubbele middenstreep, met groene binnenstreep (met 
uitzondering van het zuidelijkste deel). Met deze aanpassing is de huidige capaciteit en gebruik 
van de weg al geoptimaliseerd. 

Sinds de opensteliing van de Westerscheldetunnel is het verkeer op de Tractaatweg duidelijk 
toegenomen en nadat ook de tunnel bij Sluiskil is gerealiseerd, wordt nog meer verkeer op de 
Tractaatweg verwacht. Nieuwe economische ontwikkelingen in de Kanaalzone (bedrijventerrei

nen en glastuinbouw) zulien nog meer verkeer genereren. De weg is een belangrijke noord

zuid-verbindingsas tussen de zeehavens en de industriegebieden van Gent, Terneuzen en Vlis
singen. Foto's van de bestaande situatie ter plaatse van de Tractaatweg zijn opgenomen in 
figuur 4. 

De verdubbeling van de Tractaatweg werd opgezet met vijf concrete doelsteliingen: 

• vlotte verkeersafwikkeling, ook in de toekomst; 
• optimale bereikbaarheid van het industrie- en havengebied in de Kanaalzone; 
• goede bereikbaarheid van Terneuzen en omgeving; 
• voorkomen van sluipverkeer (op onder andere de Spuiweg en Koegorsstraat); 
• waarborgen van de verkeersveiligheid ; 
• maximaal gebruik van de bestaande infrastructuur; 
• behoud van natuurwaarden. 

11 
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3 PLANBESCHRIJVING 

Het plan omvat de verdubbeling van de Tractaatweg tot twee maal twee rijstroken over de ge
hele lengte van de Tractaatweg en het ongelijkvloers maken van de kruisingen. Vanaf de Belgi

sche grens tot aan de aansluiting op de Sluiskiitunnel ter hoogte van de kern Spui. 

Voor de manier waarop dit gebeurt, zijn in de MER vier alternatieven uitgewerkt en met elkaar 
vergeleken. Na een verkeerskund ige analyse is als uitgangspunt voor aile alternatieven uitge
gaan van drie aansluitpunten op het onderliggende wegennet. Mede op basis van de effectver
gelijking van de vier alternatieven en het MMA is vervolgens een voorkeursalternatief bepaald. 

Bij de bepaling van het voorkeursalternatief spelen naast milieuoverwegingen oak andere as
pecten een rol , zoals aanlegkosten, praktische uitvoerbaarheid (bijvoorbeeld grondeigendom, 
leidingtraces) en realisatiesnelheid. Uiteindelijk is gekozen voor een voorkeursalternatief, welke 

in de navolgende tekst wordt toegelicht en welke op twee punten afwijken van het voorkeursal
ternatief dat in het MER beschreven staat. Deze afwijkingen zien op het navolhende: 
Het voorkeursalternatief wijkt op twee punten af van het voorkeursalternatief dat in het MER 

beschreven staat: 

1. Bij de aansluiting Axelse Sassing is aan de oostzijde gekozen voor een halve Haar
lemmermeeraansluiting in plaats van een half klaverblad . Reden is dat de bewoners in 
deze hoek het te verwachte woonklimaat bezwaarlijk vinden. Met hen is afgesproken 
dat deze woningen aangekocht zullen worden . Door deze aankoop ontstaat ruimte voor 

een (oak verkeerstechnisch) betere oplossing in de vorm van de halve Haarlemmer
meer. Tegelijkertijd wordt hierdoor ook het EHS gebied aan deze zijde meer gespaard. 

2. Bij de aansluiting Molenverkorting is de aansluiting wat opgeschoven in oostelijke rich

ting. Oak hier speelde de wens van de hier gelegen boerderij am aangekocht te wor
den, waardoor deze verschuiving mogelijk wordt, er minder hinder ontstaat en er een 
betere verkeerstechnische oplossing mogelijk is. 
Bijkomend voordeel is dat de weg nu wat verder van het woongebied Westdorpe af 
komt te liggen, hetgeen oak als wens door de bewoners hier werd aangegeven. 

Uitgangspunt bij de verbreding van de Tractaatweg is dat de bestaande aansluitingen op de 
weg worden behouden . Voor het gehele traject betekent dit aanpassing van een drietal aanslui

tingen en aansluiting van de Tractaatweg op de Kanaalkruising . Aile bestaande aansluitingen 
op de Tractaatweg , zoals de Axelse Sassing, Zwartenhoek en Molenverkorting, worden onge
lijkvloers. 
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Figuur 6: Uitsnede aansluiting Axelse Sassing 

De aansluiting Axelse Sassing wordt aangepast in de vorm van een klaverbladaansluiting in 
combinatie met een Haarlemmermeeraansluiting. De beperkte ruimte op dit punt zorgt ook voor 
een compacte dimensionering van deze aansluiting. De aansluiting vanuit zuidelijke richting 

bevindt zich ten oosten van de Tractaatweg door middel van een rotonde op de Industrieweg. 
Van de tegenovergestelde richting bevindt de aansluiting zich ten westen van de Tractaatweg 
doormiddel van een T-splitsing en vervolgens op de Industrieweg midd,els een rotonde. Deze 

rotonde zal tevens aansluiten op de Koegorsstraat. 

Voor de aansluiting Zwartenhoek wordt voor een vergelijkbare oplossing als de de Axelse Sas
sing gekozen (zie figuur 7) . 

Ten oosten van de Tractaatweg zal de aansluiting door middel van een rotonde op de Lange

weg, en ten westen van de Tractaatweg door middel van een rotonde op de Eversdam de aan
sluiting op het onderliggende wegennet worden verzorgd. 
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Figuur 8: Uitsnede aansluiting Molenverkorting 

Ontwerp bestemmingsplan 'Verdubbeling Tractaatweg', 6 juni 2013 

./ 
'/ 

De aansluiting Molenverkorting (figuur 8) wordt uitgevoerd als een volledige Haarlemmermeer 
aansluiting. Ter plaatse van de aansluiting worden aan de oostzijde en de westzijde van de 
Tractaatweg, rotondes voorzien op de Molenstraat die de verbinding op het onderliggende we

gennet verzorgen. 

Vanaf de aansluiting op de Kanaalkruising Sluiskilioopt de uitbreiding van de weg dee Is over de 
buisleidingenstrook heen. Dit is het gevolg van het uitgangspunt dat de Tractaatweg aan de 
zijde van de Koegorspolder verbreedt in combinatie met de relatief brede middenberm. 

Het totale dwarsprofiel van de nieuwe weg is ongeveer 60 meter breed met een midden berm 

van 7 meter. Bij een kleinere breedte dan 20 meter is een geleiderail nodig. In het noorden, 
waar de buisleidingenstrook dicht tegen de Tractaatweg aan ligt, is de wegverbreding tot aan 
Zwartenhoek aan de tegenover de bUisleidingenstrook gelegen zijde (oostzijde) van de Trac
taatweg geprojecteerd , met uitzondering van het deel ter hoogte van Schapenbout waar er ge
probeerd is om zover mogelijk van de bebouwing af te blijven (meer naar westzijde geprojec-
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teerd wegontwerp) . Vanaf Zwartenhoek tot aan de Belgische grens is wegverbreding meer ten 
westen van de huidige Tractaatweg geprojecteerd. 

Voorts is ter hoogte van Schapenbout - tussen de Spuikreekweg en de Graaf Jansdijk nrs.6J8 -
een grondwal van ca. 5 meter hoog voorzien grenzend aan de rijbaan ten behoeve het beper
ken van visuele hinder.. 

am de verdubbeling van de Tractaatweg tot twee maal twee rijstroken over de gehele lengte 
van de Tractaatweg mogelijk te maken, zullen er gronden en bebouwing van derden dien te 

worden aangekocht. Deze aankoop zal via de minnelijk weg geschieden, waarbij het instrumen
tarium van de Ontelgeningswet als vangnet zal dienen. 
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4 BELEIDSKADERS 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beleidsdoelstellingen van het rijk, de provincie en de ge
meente die van invloed zijn op de beoogde ontwikkeling. 

4.1 Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
Op 13 maart 2012 is de Rijkstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. Deze structuur
visie vervangt de Nota Ruimte. Het Rijk streett naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig Nederland. Hiernaar wordt gestreefd middels een krachtige aanpak die gaat voor een 

excellent internationaal vestigingsklimaat, ruimte geett aan regionaal maatwerk, de gebruiker 
voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met 
elkaar verbindt. 

Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028): 
1. het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimte

lijk-economische structuur van Nederland; 
2. het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop 

staat; 
3. het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuur

historische waarden behouden zijn . 
Ingegaan wordt op punt 2 en 3, waarborgen bereikbaarheid en kwaliteit leefomgeving: 

Verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid 

In het mobiliteitssysteem van Nederland zet het Rijk de gebruiker (zowel reiziger als verlader) 
centraal. Het Rijk wil samen met de decentrale overheden werken aan een robuust en samen

hangend mobiliteitssysteem. Het Rijk wil die robuustheid en samenhang bereiken door op basis 
van daadwerkelijke vraag de verschillende modaliteiten (weg, openbaar vervoer, vaarwegen) 
ieder voor zich te versterken en beter met elkaar te verknopen. Daarbij wordt ook de samen

hang met ru imtelijke ontwikkelingen versterkt. De deur-tot-deurbereikbaarheid staat centraal. 
Het Rijk richt zich niet aileen op meer infrastructuur ofwel capaciteitsvergroting maar ook op 
beInvloeding van de vraag naar mobiliteit. 

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid zet het Rijk in op een beleidsmix van slim investe
ren, innoveren en instandhouden. Met slim investeren worden knelpunten aangepakt waar de 
meeste economische waarde kan worden gegenereerd. Innovatie wordt ingezet om het mobili
teitssysteem beter te benutten. Instandhouden van de netwerken door goed beheer en onder
houd is het fundament voor het robuuste en samenhangende 
netwerk. 

Waarborgen kwaliteit leefomgeving 

Een gezonde en veilige leefomgeving voor burgers en ondernemers, vraagt om een goede mili

eukwaliteit, waterveiligheid en zoetwatervoorziening, bescherming van cultureel erfgoed en 
unieke natuurlijke waarden en locaties voor landsverdediging. 
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Op het onderhavige project is met name het onderwerp, het verbeteren van de milieukwaliteit 
(lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico's, van 
toepassing. 

Voer een goede milieukwaliteit moet de kwaliteit van bodem, water en lucht minimaal voldoen 
aan de (internationaal) geldende norm(en). De gezondheid van burgers moet worden be
schermd tegen negatieve milieueffecten zoals geluidsoverlast. Het uitgangspunt is een gelijk 
beschermingsniveau voor het hele land . Afhankelijk van het onderwerp is en blijft in de toe
komst maatwerk mogelijk. Het Rijk streeft er naar de kwaliteit van de leefomgeving te verbete
ren door aanpak aan de bron. 

Het Rijk en de waterschappen beschermen en verbeteren de waterkwaliteit door het treffen van 
fysieke maatregelen, het uitgeven van vergunningen en hand having. Luchtkwaliteit, geluids
overlast, wateroverlast, waterkwaliteit , bodemkwaliteit en het transport van gevaarlijke stoffen 
kennen een grote samenhang met de andere nationale belangen. Om toekomstige kosten en 
maatschappelijke schade te voorkomen, moeten bij ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelin
gen de milieueffecten worden afgewogen. 

Milieueffectrapportage 
In hoofdstuk 7 van de wet Milieubeheer uit 1994 (gewijzigd in 1999, in 2006 en in 2012) is vast-
ge!egd, d~t veer projecten met B6ii moge:ijke nade;ige invloed up het fniiieu of de ieefomgeving 
een milieueffectrapportage verplicht is. In het Besluit milieueffectrapportage van 1994 (wijziging 
7 mei 1999, Stb. 224, wijziging 16 augustus 2006, Stb. 388 en wijziging 11 augustus 2012, Stb 
2012, nr. 424) zijn de m.e.r.-plichtige activiteiten aangewezen. Het belangrijkste doel van de 
m.e.r.- procedure is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over 
activiteiten met mogelijk belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu. Een MER maakt het 
mogelijk zowel negatieve als positieve gevolgen van een activiteit, en de alternatieven daar
v~~r, in kaart te brengen en is daarmee een hulpmiddel voor de besluitvorming . De m.e.r. -plicht 
voor het project Tractaatweg is gebaseerd op bijlage C, artikel 1.5 'De wijziging of uitbreiding 
van een autoweg, niet zijnde een hoofdweg' uit het (oude) 8esluit Milieueffectrapportage. De 
Tractaatweg is momenteel een autoweg. Wijziging of uitbreiding van een autosnelweg of een 
autoweg niet zijnde een hoofdweg, of een weg als bedoeld in categorie 1.3 (aanleg van een 
weg bestaande uit vier of meer rijstroken, niet zijnde een hoofdweg, autosnelweg of autoweg). 
De m.e.r-plicht geldt voor een weg met een tracelengte van 10 km of meer, de verbreding van 
een weg met een of meer rijstroken, waarbij het te verbreden weggedeelte twee knooppunten of 
aansluitingen met elkaar verbindt of de ombouw van een weg tot een autosnelweg of autoweg. 
De lengte van de Tractaatweg inclusief fysieke aansluiting bij de aansluiting kanaalkruising 
Sluiskil, bedraagt meer dan 10 km. Hierdoor valt het project onder de werking van de m.e.r.
plicht. 

Het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening 
Het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) is aangekondigd in de Nota Ruim
teo Het kabinet acht de elektriciteitsvoorziening van vitaal belang voor de Nederlandse samen
leving en hecht er daarom aan dat voldoende ruimte beschikbaar is voor behoud en ontwikke
ling van de elektriciteitsvoorziening. In het SEV III doet het kabinet globale ruimtereserveringen 
voor vestigingsplaatsen voor grootschalige elektriciteitsopwekking (vanaf 500 MW) en hoog
spanningsverbindingen (vanaf 220 kV) . 
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In tabel 1 van het SEV III staan de plaatsen waar elektriciteitsproductie-eenheden gevestigd zijn 
en kunnen worden en waar tenminste 500 MW elektriciteit kan worden opgewekt. Oprichting 

van een centrale en daarmee verbonden werken op een niet in tabel 1 van het SEV III opgeno
men vestigingsplaats kan aileen aan de orde zijn in uitzonderlijke gevallen en met toepassing 

van de rijksprojectenprocedure. Terneuzen/Sas van Gent (haven- en industriegebied) is aan
gewezen als vestigingsplaats in tabel1 van het SEV III. 

Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035 
Het doel de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035 is om ruimte vrij te houden in Nederland 
voor de aanleg van toekomstige buisleidingen van nationaal en internationaal belang voor het 
transport van gevaarlijke stoffen. De Structuurvisies Buisleidingen is een nadere uitwerking van 
het nationale belang zoals is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die de 
Rijksoverheid heeft uitgebracht in het kader van de actualisatie decentralisatie van het ruimtelijk 
en mobiliteitsbeleid. Daarin is bepaald dat het netwerk aan buisleidingen essentieel voor de 
energievoorziening en voar het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen is. Buisleidingtransport 
blijft de komende decennia een wezenlijke rol vervullen in de Europese gas- en grondstoffen
markt. 
De vraag naar buisleidingtransport en daarmee de vraag naar nieuwe leidingen en leidingver
bindingen zal nog toenemen. Het Rijk kiest in verband met het vergroten van de concurrentie
kracht voar het versterken van de ruimtelijk-economische structuur. Borgen van ruimte v~~r 
buisleidingen voor transport van (gevaarlijke) stoffen is daarvoor een belangrijke randvoorwaar
de. De nationale belangen die het Rijk in die Structuurvisie vastiegt, worden gerealiseerd via het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) . Hieraan zal te gelegener tijd een hoofd

stuk voor het vrijwaren van de buisleidingenstroken worden toegevoegd. 

Met de Structuurvisie Buisleidingen wil het Rijk verdere duidelijkheid verschaffen aan zowel het 
bedrijfsleven dat daarmee kan rekenen op goede verbindingen voor buisleidingtransport, als 

aan provincies en gemeenten die hierop hun ruimtelijke plannen kunnen afstemmen. Gezien de 
ruimtelijke ontwikkelingen die in de laatste decennia hebben plaatsgevonden (grotere ruimte
druk) en die in de toekomst zullen voortgaan, zal in deze Structuurvisie met name de barging 

van het beleid in de plannen van andere overheden en in het leidingenbeheer bij leidingexploi

tanten een zwaarder accent hebben. 

De buisleidingenverbinding Rijnmond - ZeelandlBelgie 

De hoofdverbinding Rijnmond-Zeeland/Belgie verbindt het Noordwest-Europese haven- en in
dustriecluster. Het trace voor deze verbinding wordt gevormd door de Leidingenstraat Neder
land die loopt van Rotterdam naar de Belgische grens bij Antwerpen. De Leidingenstraat Neder

land is een strook van 100 meter breed die ook gebruikt wordt voor andere ondergrondse infra
structuur. Het Rijk werkt nog aan het verwerven van het nog ontbrekende deel van het trace in 
de gemeente Reimerswaal. 
De verbinding naar Zeeland en vervolgens naar Belgie loopt door Zuid-Beveland naar het Sloe
gebied en via de Westerschelde naar het industriegebied bij Terneuzen en naar Belgie. Hier
mee worden de haven- en industriegebieden in Zeeland en Belgie bereikt en onderling verbon

den. 
Het trace door Zuid-Beveland heeft de voorkeur boven een verbinding door Zeeuws
Vlaanderen. Het trace van deze verbinding loopt aan Zeeuws-Vlaamse kant van de Schelde 

langs het Verdronken Land van Saeftinghe door een voor leidingen bestemde dam. In deze 
zogenoemde Gasdam ligt al een aantal leidingen en kabels; ruimte voor nieuwe leidingen is 

beperkt. Het Verdronken Land van Saeftinghe is een kwetsbaar en waardevol natuurgebied. 
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Aan de andere kant van de Gasdam ligt een ander natuurgebied, het Sieperdaschor en daar
naast de Hertogin Hedwigepolder. Hier speelt de kwestie van ontpoldering. Ingeval van ontpol

dering zal de Gasdam ter weerszijden in een uitgestrekt natuurgebied komen te liggen. Met het 
oog op een ongestoorde ontwikkeling van dit gebied ligt het verder belasten van dit gebied met 
nieuwe buisleidinginfrastructuur door dit deel van Zeeuws-Vlaanderen niet voor de hand. 

De maatschappelijke en politieke discussie over het natuurherstel Westerschelde en in het bij
zonder de ontpo!dering van de Hedwigepo!der heeft geleid tot het zoeken naar alternatieve op
lossingen en discussie met de Europese Commissie en het Vlaams Gewest. Uitgaande van een 

keuze van een trace dat loopt door Zuid-Beveland kunnen de uitkomsten in mindere of meerde
re mate aanleiding zijn tot heroverweging van de leidingenstrook in de Structuurvisie. 
Voor de kruising van de Westerschelde, een Natura2000-gebied, tussen het Sloegebied en 
Terneuzen zal een leidinglegger de nodige technische voorzieningen moeten treffen. Daarbij 
kan mogelijk samengewerkt worden tussen partijen voor het realiseren van een gezamenlijke 
infrastructurele voorziening. 

Zeeland Seaports en de gemeente Terneuzen werken met enkele andere partijen aan een initi
atief voor het uitwisselen van (rest)stoffen tussen bedrijven in de Kanaalzone van Terneuzen. 
Het betreft de ontwikkeling van een buisleidingenstrook met eventuele voorzieningen (o.m. 
kunstwerken; multicoreleidingen). 

Het milieu-effectonderzoek naar deze Multi Utility Providing (MUP) betreft een drietal traces in 
de gemeente Terneuzen waaronder het trace dat in de Ontwerp-Structuurvisie Buisleidingen is 
opgenomen. Ue gemeente Terneuzen bereidt een eigen, gemeentelijke Structuurvisie Buislei

dingen voor en een wijziging van het Bestemmingsplan Buitengebied waarin een buisleidingen
strook zal worden opgenomen. Naar verwachting worden gemeentelijke structuurvisie en be
stemmingsplan begin 2013 vastgesteld. Indien de gemeente Terneuzen kiest voor een trace, 
anders dan het trace dat in de Structuurvisie is opgenomen, zal overleg tussen Rijk en gemeen
te plaatsvinden om dit trace en dat van de nationale buisleidingenstrook te bundelen. 

Voorwaarde is dan wei dat de tracekeuze van Terneuzen voorziet in een doorgaande verbin
ding door Zeeland naar Belgie voor leidingen van nationaal belang. Om die reden kan op de 
visiekaart bij deze Structuurvisie Buisleidingen nog geen definitief trace voor de nationale buis

leidingenstrook door Terneuzen worden aangegeven (indicatief trace). 

Europese richtlijn Omgevingslawaai 2002/49/EC (Europees beleid) 
De belangrijkste doelen van de Europese richtlijn Omgevingslawaai zijn: 

• de introductie van de Europese geharmoniseerde dosismaat Lden. 
• het opstellen van geluidbelastingkaarten om de geluidssituatie te inventariseren. 
• het op basis van de geluidbelastingkaarten opstellen van actieplannen, waarmee met name 

de belangrijkste problemen worden aangepakt. 

• het bevorderen van de communicatie over het geluidsbeleid met de burgers. 
De richtlijn richt zich op grote agglomeraties (>100.000 inwoners) , bedrijven en (hoofd)wegen. 

Nationaal Milieubeleidsplan 4 
Het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP-4) van het Ministerie van VROM uit 2001 formuleert 

voor geluid de doelstelling dat in 2030 in elk gebied van Nederland een goede akoestische kwa
liteit heerst die past bij de functie van het gebied. Een goede akoestische kwaliteit betekent dat 

de gebiedseigen geluiden te horen zijn en niet overstemd worden door gebiedsvreemd geluid. 
Ook moet het geluidsniveau passen bij het gebied. 

Om dit te bereiken formuleert VROM de volgende (tussen)doelstellingen: 

22 



r 
r 

Ontwerp bestemmingsplan 'Verdubbeling Tractaatweg', 6 juni 2013 

1. In 2010 wordt de grenswaarde van 70 dB(A) equivalent geluid op de gevel van woningen 
niet meer overschreden; 

2. De akoestische kwaliteit in het stedelijk en landelijk gebied is in 2030 gerealiseerd. In 2010 
is een forse verbetering van de akoestische kwaliteit in het stedelijk gebied gerealiseerd, 

mede door aanpak van de rijksinfrastructuur; 
3. De akoestische kwaliteit in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is in 2030 gerealiseerd. In 

2010 is de ambitie dat de akoestische situatie in de Ecologische Hoofdstructuur niet is ver
slechterd ten opzichte van 2000. 

4.2 Provinciaal beleid 

Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 

Op 28 september 2012 hebben Provinciale Staten van Zeeland het Omgevingsplan Zeeland 
2012-2018 vastgesteld. In dit plan staat het nieuwe omgevingsbeleid van eind 2012 tot en met 
eind 2018. Het Omgevingsplan geeft de provinciale visie op Zeeland en waar de komende jaren 

door de Provincie op wordt ingezet. Kort samengevat: vee I ruimte voor economische ontwikke
ling, een gezonde en veilige woonomgeving en goede kwaliteit van bodem, water, natuur en 
landschap. 

Energie 
De provincie wil kansen benutten voor een duurzame energieproductie en een betrouwbare 
energievoorziening met efficient gebruik en een toenemend aandeel van duurzame energie in 
de totale productie. 
De provincie heeft locaties aangewezen voor windmolenparken bij onder andere de Kanaalzo
ne. Het maatwerk bij windenergieprojecten wordt aan de gemeenten overgelaten. Het provinci
aal beleid kent geen bepalingen ten aanzien van masthoogtes, rotordiameters of het aantal te 

plaatsen turbines. Wei stelt de Provincie eisen aan de plaatsing van windturbines uit een oog
punt van veiligheid. 

Transporlleidingen 

De provinciale doelstelling is het bundelen van regionale- en nationale ondergrondse buisleidin
gen in een leidingenstraat of leidingenstrook voor een efficient transport en beperking van ruim
tegebruik. Eventueel toekomstige hoogspanningslijnen in Zeeland zoveel mogelijk combineren 

met bestaande lijnen. 
De provincie wil transport van stoffen door middel van (ondergrondse) buisleidingen bevorde
reno Daarbij gaat het zowel om de regionale initiatieven voor uitwisseling van reststromen en het 
sluiten van kringlopen als om de aansluitingen en gebruik van het landelijke en transnationale 
netwerk van buisleidingen. Door borging van leidingstroken in het omgevingsbeleid kunnen 

nieuwe leidingen efficienter worden aangelegd. Uitgegaan wordt van bundelen van (hoofd
transport)leidingen in een strook gebaseerd op het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen . 

Geluid 
De provincie Zeeland stelt zich als doel een goed leef- en vestigingsklimaat voor bedrijven, re
creanten en inwoners te waarborgen door onder meer het naleven van de landelijke geluids
normen. De provincie Zeeland wil op een doelmatige wijze geluidhinder, afkomstig van provin
ciale wegen en bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is op basis van de Wet milieu

beheer, voorkomen. 
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In het Omgevingsplan 2012-2018 is het uitgangspunt van de Provincie Zeeland om geluidsstil 
asfalt toe te passen voor aile nieuw aan te leggen provinciale wegen en bij verbredingen van 
bestaande provinciale wegen, als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• Er moet sprake zijn van een overschrijding van de voorkeurgrenswaarde uit de Wet Geluid
hinder voor wegverkeerslawaai en er moet dus een wettelijke plicht zijn tot het treffen van 
maatregelen; 

" De toepassing van geluidsstil asfalt moet technisch mogelijk zijn en kan dus op dit moment 
nog niet worden toegepast op kruispunten en rotondes; 

• Stil asfalt wordt aileen toegepast op provinciale wegen met meer dan 3 miljoen motorvoer
tuigen per jaar; 

• Er moet sprake zijn van een cluster van woningen. 

De verdubbeling van de N62 Tractaatweg voldoet aan deze voorwaarden. Bij de aanpassing 
van de weg wordt geluidsstil asfalt toegepast. Na het opstellen van het MER is al besloten om 
geluidsstil asfalt toe te passen. Het geluidsreducerend asfalt maakt integraal onderdeel uit van 
het civieltechnisch ontwerp van de verdubbeling van de N62 Tractaatweg. 

Indien een nieuwe provinciale of rijksweg wordt aangelegd of fysiek wordt gewijzigd en de ge
luidbelasting op de nabij gelegen woningen boven de wettelijke voorkeursgrenswaarde ligt, dan 
is de Provincie bevoegd tot het afgeven van een hogere waarde op basis van de Wet Geluid

hinder voor wegverkeerslawaai. 

De provincie Zeeland zal het doelmatigheidscriterium dat door de gezamenlijke provincies in 

IPO-verband ontwikkeld wordt, in de toekomst gaan gebruiken bij het beoordelen van doelma
tigheid van geluidsreducerende maatregelen op het moment dat er een hogere waarde moet 
worden afgegeven indien geluidsstil asfalt onvoldoende geluidsreductie geeft. 

Het IPO-doelmatigheidscriterium moet per provincie nog een individuele "vertaling" krijgen om 
het tot op heden gevoerde provinciale beleid in dit criterium vorm te geven. Op deze wijze wordt 
een continuering van het provincia Ie beleid bereikt. Deze "vertaling" van het doelmatigheidsin

strument heeft nog niet plaatsgevonden voar de provincie Zeeland. Daarom is het landelijke 
ontwikkelde doelmatigheidscriterium op dit moment nog niet bruikbaar en toepasbaar voor de 
provincie Zeeland. In het Omgevingsplan 2012-2018 geeft de provincie Zeeland aan dit doelma
tigheidscriterium na de individuele "vertaling" voor Zeeland voor aile provinciale en rijkswegen 
op haar grondgebied als toetsingskader te zullen gaan hanteren. 

Luchtkwalileil 
In overeenstemming met de regelgeving voor luchtkwaliteit wil de provincie voldoen aan de wet

telijk vastgelegde grenswaarden. Op langere termijn is de lucht zo gezond dat mensen hoog
stens een verwaarloosbaar gezondheidsrisico lopen en is de luchtkwaliteit geen belemmering 
voor natuurdoelen in de EHS. Er is dan sprake van een duurzaam beschermingsniveau. 

Door zorgvuldig ruimtegebruik kunnen de blootstelling en de uitstoot door verkeer gunstig wor
den befnvloed. Ook duurzame mobiliteit is een aangrijpingspunt voor beperking van de uitstoot 

van luchtverontreinigende stoffen. 
Gedragbefnvloedende projecten in het verkeers- en vervoersplan dragen ook bij aan een betere 

luchtkwaliteit. Vanuit het provinciale goedrenvervoerplan worden acties ondernomen die bijdra
gen aan efficient goederenvervoer en vermindering van de uitstoot. 
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Licht en duisternis 

Verlichting provinciale wegen. Ten aanzien van de toepassing van de verlichting van de provin
ciale wegen voert de provincie een terughoudend beleid. Met verlichting van wegen die door 

grootschalige natuurgebieden heen lopen wordt zeer terughoudend omgegaan. Wei worden de 
landelijke richtlijnen ten aanzien van verlichting gevolgd. Bij de renovatie van bestaande verlich
ting zal gebruik gemaakt worden van de nieuwste verlichtingstechnieken waarbij de 
verlichtingssterkte in de nachtperiode met 50% wordt gedimd, wat ook positief is voor het ener
gieverbruik. 

Landschap en erfgoed 

De doelstelling van de provincie Zeeland met betrekking tot het landschap en het cultuurhistori
sche erfgoed in Zeeland is het te beschermen en te ontwikkelen, alsmede het vergroten van 
(in)directe economische baten die voortvloeien uit dit landschap en het erfgoed. De provincie 
Zeeland beoogt de identiteit, diversiteit en de belevingswaarde van het Zeeuwse landschap en 
de aanwezige cultuurhistorische waarden te behouden en te versterken. Herkenbaarheid, iden
titeit en regionale diversiteit zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. In overleg met gemeenten, 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland zijn de kernkwali
teiten van het Zeeuwse landschap per regio ge"fnventariseerd Deze inventarisatie is opgenomen 
in de 'Handreiking Landschap' d.d. april 2012. 

Verordening ruimte provincie Zeeland 28 september 2012 
Samenwerking tussen de Provincie, andere overheden en maatschappelijke organisaties staat 
in het Omgevingsplan centraal. Een aantal uitgangspunten vindt de provincie van zo'n groot 

belang dat ze worden opgenomen in een verordening die bindend is voor gemeenten. Met de 

aanpassing van het beleid, verandert ook de verordening ruimte. Provinciale Staten hebben 
daarom ook een Verordening ruimte provincie Zeeland vastgesteld. Hierin zijn onder andere 
regels voor uitbreiding van bedrijventerreinen en woonwijken, bescherming van natuurgebieden 
en regionale waterkeringen opgenomen. 

In de Verordening ruimte provincie Zeeland zijn in artikel 2.11 , 2.12 en 2.17 regels opgenomen 

ten aanzien van regionale waterkeringen, natuurgebieden en landschap en erfgoed. Het plan
gebied raakt deze gebieden. In de desbetreffende paragrafen worden deze artikelen behandeld. 
De overige aspecten zoals benoemd in de verordening (waaronder woningbouw, recreatie, 

glastuinbouwen intensieve veehouderij) zijn op het onderhavige plan niet van toepassing. 

Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Zeeland (PWP) 

De actualisatie van het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (PWP) is op 24 oktober 2008 
vastgesteld. Dit Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (PWP) is een koepelplan . Het geeft de 
integrale visie op verkeer en vervoer. De uitwerking daarvan is in de meeste gevallen neerge
legd in deelplannen voor verkeer en vervoer, waar vervolgens weer uitvoeringsprogramma's 
aan zijn gekoppeld. Oit PWP beschrijft het provinciaal mobiliteitsbeleid voor de komende jaren. 
De visie bestrijkt een periode van circa 12 jaar tot 2020. De uitwerking is geldig tot 2015, waar
bij de mogelijkheid bestaat om deze te zijner tijd te verlengen. 

Zeeland streeft naar een duurzame ontwikkeling, geent op de Zeeuwse schaal. Er wordt ge"fn

vesteerd in duurzame, sterke sociale netwerken voor aile Zeeuwen, opgebouwd uit kwalitatief 
goede en bereikbare voorzieningen. Dit PWP draagt bij aan het streven naar duurzaamheid, 
herkenbaarheid en diversiteit. De hoofddoelstelling van dit plan is als voigt: 
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• Zeeland biedt een optimaal verkeer- en vervoersysteem, waarvan de kwaliteit voor de indi
viduele gebruiker in goede verhouding staat tot de kwaliteit van de samenleving als geheel, 
en dat recht doet aan het evenwicht tussen sociale, economische en ecologische waarden. 

Zoals in de doelstelling wordt omschreven, beoogt het provinciale verkeers- en vervoersbeleid 

een optimaal verkeers- en vervoerssysteem aan te bieden, dat recht doet aan de verschillende 
functies in verschillende gebieden. Hiervoor is een zevental gebiedstypen gefarmuleerd. De 
volgende gebiedstypen worden voor Zeeland onderscheiden als basis voor een eigen gebied

sprofiel van het verkeers- en vervoersbeleid: zeehavens/industrie, stedelijk netwerk, dagrecrea
tie, verblijfsrecreatie, landelijk gebied, cultuurlandschap en natuurgebied. Zeeland kent twee 
gebieden waar de industrie, gekoppeld aan havens, leidend is in de ruimtelijke structuur. Het 
accent ligt in deze gebieden op bereikbaarheid. Het plangebied van de Tractaatweg is gelegen 
in het gebiedsprofiel van zeehavens / industrie. Het kenmerk van dit gebiedsprofiel is dat de 
(inter)nationale bereikbaarheid van deze gebieden leidend is. De nadruk ligt daarbij op vervoer 
over water, spoor en buis, en vraagvolgend vervoer over de weg . Het aanpakken van de Trac
taatweg is in het kader van het verbeteren van de externe bereikbaarheid over de weg essenti

eel. 

In het 'Actieprogramma PWP 2009' is het project verbreding Tractaatweg opgenomen en ver

ankerd. 

4.3 Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Terneuzen 2025 
De Wro verplicht een gemeenteraad een structuurvisie vast te stellen voor het gehele grondge
bied. Hierin dienen de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van de gemeente te worden vastge

legd. Enerzijds worden in de structuurvisie toekomstige plannen met een ruimtelijke component 
en de samenhang daartussen inzichtelijk gemaakt. Anderzijds wordt in de structuurvisie de mo
gelijkheid van het kostenverhaal gecreeerd. 

De structuurvisie fungeert voar het gemeentebestuur als (ruimtelijk) afwegingskader bij de be
oordeling van nieuwe initiatieven. De structuurvisie is daarmee te beschouwen als een kader 
voor de bestemmingsplannen die in de komende periode nog voor een belangrijk deel moeten 

worden geactualiseerd. 

In de structuurvisie Terneuzen 2025 van 16 december 2010, met visiekaart (figuur 9) wardt op 
hoafdlijnen vastgelegd waar de gemeente Terneuzen ap maatschappelijk, economisch en ruim
telijk gebied zau moeten staan in 2025. Hierbij is het van belang dat de structuurvisie voldoende 
ruimte biedt om nadere afwegingen te maken, zander dat alles is dichtgespijkerd. 
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Figuur 9: Visiekaart structuurvisie Terneuzen 
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De wegenstructuur van de gemeente kan worden gekenschetst als een rasterstructuur. In de 
noordzuidrichting loopt de belangrijke N62 die gekenmerkt is als een weg met een regionale 
stroomfunctie. De N252 (Terneuzen-Sas van Gent) op de westelijke kanaaloever die is geken
merkt als gebiedsontsluitende functie en de N682 (Hoek-Philippine) en de N685 (Terneuzen
Axel), beide met een doorgaande plattelandsfunctie completeren de routes in de noordzuidrich
ting. 

In oostwest richting van het raster worden de belangrijkste wegen gevormd door de N61 
(Schoondijke-Terneuzen) en de N258 (Westdorpe-Hulst), beide met een gebiedsverbindende 
functie. De N290 (Terneuzen-Hulst) heeft een gebiedsontsluitende functie. Naast deze wegen 
maken de N680 (Philippine-Sluiskil) , de N683 (Sas van Gent-Westdorpe), en de N687 (Axel
Koewacht) het raster compleet met een doorgaande plattelandsfunctie. 

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen met de bruggen ter hoogte van het s!uizencomplex, de 
brug van Sluiskil, het pontje van Sluiskil en de brug van Sas van Gent vormt een grote barriere 
voor het verkeerssysteem van Terneuzen. Om de barrierewerking van het kanaal te verminde
ren is begonnen met de aanleg van de SluiskiltunneL Deze tunnel maakt onderdeel uit van de 
noordzuidverbinding van de N62 (Westerscheldetunnel-Zelzate) en maakt eveneens onderdeel 
uit van de belangrijke oostwestverbinding van Zeeuws-Vlaanderen, de N61 in combinatie met 
de N258 (Schoondijke-Terneuzen-Hulst) . 

De wegenstructuur in de gemeente zal door de toevoeging van de Sluiskiitunnel en de verdub
beling van de Tractaatweg en de Westerscheldetunnelweg een belangrijke robuuste verbetering 
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ondergaan, die gelet op de te verwachten verkeersintensiteiten tot op langere termijn kan vol

doen. Daarin past ook de aanleg van een verzorgingsplaats voor vrachtwagens. 

Het deelproject vormt een randvoorwaarde voor de versteviging van het industrieel-Iogistieke 

complex en voor de versterking van de recreatieve positie van Terneuzen. 

GVVP - categoriseringsplan 

Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid wordt vastgelegd in een GWP, oftewel Gemeentelijk 

Verkeers- en VervoersPlan. De gemeente Terneuzen heeft in een kadernota vastgesteld op 

welke wijze dit beleid moet worden vormgegeven. 

Een verdere uitwerking heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Het opstelien van een dergelijk 

plan kost veel tijd , tijd die gelet op de snelheid van diverse projecten niet beschikbaar is. Om die 

reden is besloten, vooruitlopend op een eventueel GWP of Mobiliteitsplan, een nota op te stel

len over de huidige en toekomstige verkeersstructuur. Gekozen is voor het vormgeven van een 

wegencategoriseringsplan, zowel voor de situatie anna 2008 alsmede de plan horizon van de 

kadernota Mobiliteitsplan, 2020. 

De term Wegencategorisering is afkomstig uit het Duurzaam Veilig principe. Het doel van een 

Duurzaam Veilig ingericht wegennet is het netwerk af te stemmen en in te richten op het ge

wenste gebruik. De basis van een Duurzaam Veilig verkeerssysteem vormt het categoriserings

plan. Hierin worden de verschillende wegen in een (plan)gebied ingedeeld in categorieen . De 

categorie is o.a. afhankelijk van de functie van de weg. Voor iedere categorie wordt een dwars

profiel , wensbeeld, opgesteld . Met het opstellen van een wegencategoriseringsplan wordt dus 

feitelijk de (auto)verkeersstructuur voor een bepaald gebied vastgelegd. 

Milieubeleidsplan, Visiedocument geluid (6 september 2007) 

In de raadsvergadering van 7 juli 2005 heeft de gemeente Terneuzen haar algemene milieu

missie vastgesteld . De milieumissie bevat de algemene principes voor het gemeentelijke mili

eubeleid, die per thema concreet uitgewerkt worden in milieudeelplannen (zoals bijvoorbeeld 

het bodembeleidsplan, het klimaatbeleidsplan of het geluidbeleidsplan). 

De algemene milieumissie van de gemeente Terneuzen is als voigt geformuleerd: 

1. Het voorkomen van nieuwe milieuhindersituaties; 

2. Het beheersen van bestaande en geaccepteerde milieuhindersituaties; 

3. Het opheffen van niet-acceptabele milieuhindersituaties; 

4. Het ontwikkelen van beleid en activiteiten ter beperking van milieubelasting op langere ter

mijn. 

Voorafgaand aan een milieudeelplan stelt de gemeenteraad het bijbehorende visiedocument 

vast. In het visiedocument wordt de gewenste eindsituatie voor het milieuthema (in dit geval 

geluid) beschreven. 

De omgevingskwaliteit van een gebied wordt bepaald door de overall waardering van de milieu

factoren luchtkwaliteit, geur, geluid , duisternis, bodem, water en veiligheid . Wanneer de milieu

factor geluid in een gebied te hoog is, en/of wanneer het geluid gebiedsvreemd is,kan geluid als 

een verstoring van het gebied ervaren worden, die de omgevingskwaliteit vermindert. 
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8eleving van geluid en van geluidhinder uit zich onder meer in het aantal milieuklachten. Teveel 
geluid wordt snel als hinderlijk ervaren. In 2006 waren 90 van de in totaal 194 milieuklachten 

(46,4%) in de gemeente Terneuzen geluid gerelateerd. 
Gezien het bovenstaande en gezien de uitgangspunten van het Europese, landelijke en provin
ciale geluidbeleid, wordt de visie van de gemeente Terneuzen op geluid als voigt geformuleerd: 

In 2010 is de geluidssituatie in de gemeente Terneuzen zodanig dat er geen geluidnormen 

meer worden overschreden. 
In 2015 zijn de mogelijkheden in de gemeente Terneuzen voor economische, maatschap
pelijke en ecologische ontwikkelingen gemaximaliseerd. 
In 2030 heeft elk gebied binnen de gemeente Terneuzen een goede akoestische kwaliteit. 

Geluidbeleidsplan 2010-2015 
Het voormelde Visiedocument geluid d.d. 2007, geeft de algemene doelstellingen en uitgangs
punten aan voor het te voeren geluidbeleid in de komende jaren. Het Geluidbeleidsplan 2010-
2015 is een nadere uitwerking van het Visiedocument geluid 2007 op het gebied van techniek, 

organisatie, administratie en communicatie. Het Geluidbeleidsplan 2010-2015 behelst concrete 
acties op onder meer het gebied van verkeerslawaai , industrielawaai, Horeca, Evenementen en 
railverkeerlawaai. 

4.4 Toetsing beleidskaders 

Een van de doelstellingen van het rijk is verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereik
baarheid. De verdubbeling van de Tractaatweg is noodzakelijk in verband met het waarborgen 
van een goede doorstroming van het verkeer. V~~r regionale verkeersverbindingen zijn, vol
gens het rijk, de provincie en gemeenten verantwoordelijk. Inmiddels is er voor de ontwikkeling 
een MER opgesteld. In het provinciale beleid staat de verbetering, alsmede de verbreding van 

de Tractaatweg als belangrijk punt aangegeven. Het beleid van de gemeente Terneuzen sluit 
aan bij de uitgangspunten van het provinciale beleid. 
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5 KWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING 

V~~r de verbreding van de Tractaatweg N62 is een MER opgesteld. In het kader van dit MER 
zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn de milieueffecten van de verbreding inzichtelijk ge
maakt. Dit hoofdstuk is voor een deel een samenvatting van het MER en de uitgevoerde onder
zoeken. Allereerst wordt in dit hoofdstuk uitgelegd hoe het MER is opgebouwd en welke keuzes 

zijn gemaakt. Vervolgens is per milieuthema beschreven welke milieueffecten te verwachten 
zijn van het voorkeursalternatief (het alternatief dat in dit bestemmingsplan wordt vastgelegd). 
V~~r meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar het MER en de uitgevoerde onder
zoeken. 

5.1 Milieueffectrapport 

Alternatieven MER 
Volgens de doelstelling van dit project wordt de Tractaatweg in de toekomst omgebouwd tot 
een volwaardige 2x2 stroomweg (twee rijstroken per rijrichting) . In het milieueffectrapport (MER) 
zijn vier alternatieven uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Na een verkeerskundige analyse is 
voor aile alternatieven uitgegaan van drie aansluitpunten op het onderliggende wegennet. De 
alternatieven laten zich als voigt karakteriseren: 
• Alternatief 1: een extra brede midden berm waarbij de leidingenstrook voor een deel van 

het trace in de midden berm ligt. Het totale dwarsprofiel bedraagt hier minimaal 77 tot 107 
meter. Bijzonder aan dit alternatief is dat de aansluitingen op het onderliggend wegennet 
zijn voorzien via een centrale rotonde in de middenberm. 

• Alternatief 2: een brede midden berm van 20 meter met een totaal dwarsprofiel van circa 63 
meter. De aansluiting Axelse Sassing wordt aangepast in de vorm van een half klaverblad
aansluiting. De aansluitingen Zwartenhoek en Molenverkorting worden als combinatie van 

een zogenaamde Haarlemmermeeraansluiting1 (westzijde) en een half klaverbladaanslui
ting (oostzijde) uitgevoerd. 

• Alternatief 3: een sma lie middenberm (circa 7 meter) met een geleiderail met een totaal 
dwarsprofiel van 50 meter. De aansluiting Axelse Sassing wordt aangepast in de combina
tie van een Haarlemmermeeraansluiting (westzijde) en half klaverbladaansluiting (oostzij

de). De aansluiting Zwartenhoek wordt als een Haarlemmermeer uitgevoerd. De aanslui
ting Molenverkorting wordt als combinatie van een Haarlemmermeeraansluiting (westzijde) 
en half klaverbladaansluiting (oostzijde) uitgevoerd. 

• Alternatief 4: een zeer smalle middenberm, met aileen een verkeersbarriere. De weg komt 
zoveel mogelijk binnen de verkeersbestemming van de huidige Tractaatweg te liggen en 
het totale dwarsprofiel is ongeveer 45 meter breed. De aansluiting Axelse Sassing wordt 

uitgevoerd als half klaverbladaansluiting ten zuiden van de Industrieweg. De aansluitingen 
Zwartenhoek de Molenverkorting worden als Haarlemmermeeraansluiting uitgevoerd. 

Meest milieu vriendelijke alternatief (MMA) 

De vier beschreven alternatieven zijn met elkaar vergeleken. Vervolgens is van elk van de on
derzochte milieuthema's aangegeven welk alternatief vanuit milieuoogpunt het beste scoort en 
welke als 'second best' kan worden aangemerkt. Aile thema's hebben daarbij hetzelfde gewicht 
gekregen. Het blijkt dat alternatief 2 de minste negatieve effecten oplevert. Daarbij is rekening 
gehouden met plaatselijke optimalisering uit suggesties voor effectvermindering of compensa

tie. 
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Door verlegging van de buisleidingstrook en het in noordelijke richting verschuiven van de aan
sluiting Axelse Sassing wordt het zogenaamde MMA (zie onderstaand kader) vormgegeven 

(alternatief 2+). Noordelijk van de huidige aansluiting Zwartenhoek ligt een (robuuste) Natte 
Ecologische Verbindingszone. De Tractaatweg vormt een barriere voor de ontwikkeling van 
deze zone. Oit kan worden opgeheven door de aanleg van een ecoduiker. 

De m.e.r. -procedure voor de verbreding van de Tractaatweg is in 2008 gestart. Conform de 
toenmal ige geldende Wet milieubeheer is een beschrijving van het zogenaamde meest 
milieuvriendelijk alternatief (MMA) verplicht. Het doel van het beschrijven van het MMA is 
tweeledig. Allereerst zet het MMA de initiatiefnemer aan tot den ken in meer milieuvriendelijke 
oplossingen. Oaarnaast draagt het MMA oplossing(en) aan die met de te verwachten effecten 
voor de verschillende alternatieven voor de voorgenomen activiteiten wordt vergeleken. 
Oaarmee krijgt de initiatiefnemer een beeld van het effect van de mogelijke maatregelen. 

Voorkeursalternatief (VKA) 
Mede op basis van de vergelijking van de te verwachten effecten van de vier alternatieven en 
het MMA kan een voorkeursalternatief (VKA) worden uitgewerkt. Het voorkeursalternatief is het 
alternatief dat uiteindelijk planologisch wordt vastgelegd in dit bestemmingsplan, en vervolgens 
technisch wordt uitgewerkt en daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 
Bij het bepalen van het voorkeursalternatief hebben niet aileen milieueffecten een rol gespeeld. 
Ook zaken zoals aanlegkosten en praktische uitvoering (bv grondeigendom en leidingtraces) 
zijn daarbij van belang. In het voorgaande is aangegeven dat alternatief 2, waarbij wordt uitge
gaan van verbreding van de huidige Tractaatweg met een middenberm van circa 20m, overall 
de minst negatieve effecten heeft en dus vanuit milieu optiek bekeken de voorkeur heeft in de 
onderlinge vergelijking van alternatieven. Hierbij is aan aile onderzochte aspecten evenveel 
gewicht toegekend. Oit alternatief vormde het uitgangspunt voor het bepalen van het voorkeur
salternatief. Het alternatief is daarbij op een aantal punten geoptimaliseerd. Onderstaand wordt 
hier nader op ingegaan: 

A) Natuur, landschap, archeologie en leefomgeving: 

• Ontzien Ecologische Hoofdstructuur(EHS): 
De effecten op de EHS kunnen worden verminderd door ter plaatse van de Axelse Sassing 
en Zwartenhoek de aansluitingen te verschuiven. Bij Axelse Sassing zou dit een verschui
ving van de aansluiting in noordelijke richting betekenen. Bij nadere beschouwing stuit dit 
echter op bezwaren in verband met de ligging van een (gas)leidingtrace, en de bestaande 
goederenspoorlijn hier. Ook voor de woningen aan de oostzijde is dit nadelig. Een verschui
ving is daardoor niet haalbaar. Overigens is de EHS ter plaatse doodlopend, waarmee deze 
als minder waardevol kan worden bestempeld dan wanneer de EHS onderdeel uitmaakt 
van een groter geheel zoals bij Zwartenhoek. Ter plaatse van Zwartenhoek vormt de Trac

taatweg een barriere voor de ontwikkeling van de aanwezige (robuuste) Natte Verbindings
zone. Oit kan worden opgeheven door de aanleg van een ecopassage. Door verschuiving 
van de aansluiting in zuidelijke richting wordt de negatieve invloed op de aanwezige ecolo

gische zone verminderd . Door de geplande parallelweg aan de oostzijde niet te realiseren 
worden de effecten op de EHS nog verder verminderd. 

• Geluidbelasting woningen: 
Bij Axelse Sassing is in het voorkeursalternatief evenals in alternatief 2 zoveel mogelijk ge
bruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. Er is dan in het voorkeursalternatief ook 
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geen bijzonder verschil te verwachten ten aanzien van de geluidbelasting van woningen ter 

plaatste in vergelijking tot alternatief 2, bUiten het feit dat de woningen aan de Sasweg wor

den verwijderd. 
Bij Zwartenhoek is er voor gekozen om woningen aan de westzijde zoveel mogelijk te ont
zien van verkeer door aanleg van een nieuwe weg van/naar Zwartenhoek. 
Bij Molenverkorting is de aansluiting iets verschoven ten opzichte van alternatief 2. Oit heeft 

niet of nauwelijks invloed op het geluidniveau bij de dichtstbijzijnde woningen. Boerderij de 
Platte Kil wordt geheel verwijderd. 

• Landschap: 
Vanuit landschappelijk oogpunt is in het MER aanbevolen om bij op- en afritten zoveel mo

gelijk gebruik te maken van bestaande infrastructuur en extra doorsnijdingen van het land
schap te voorkomen. Oaarnaast is voorgesteld om aansluitingen niet op hoogte aan te leg
gen maar op maaiveldniveau en de weg zelf te verhogen ter plaatse van de aansluitingen. 

Bij aile aansluitingen wordt deze verhoogde wegligging gerealiseerd. 
Oaarnaast wordt bij de Axelse Sassing ook de bestaande infrastructuur meer dan in alterna
tief 2 benut. Bij de aansluiting Zwartenhoek is dit niet het geval, bij de aansluiting Molenver

korting is de infrastructurele ingreep kleiner dan in alternatief 2. 

• Archeologie: 
Ooordat de aansluiting Zwartenhoek iets zuidelijker komt te liggen ten opzichte van alterna
tief 2, met een ontsluiting vanaf de Eversdam naar de Sasdijk, bestaat de kans op effecten 
op het voormalige Fort Eversdam en een afvalkuil die mogelijk een verdronken nederzetting 

betreft. Nader archeologisch (boor)onderzoek moet dit definitief uitwijzen. 

B) Uniform wegbee/d: 

• Aansluitingen: 
Vanuit verkeerskundig oogpunt en in verband met overzichtelijkheid voor de weggebruiker 
is het wenselijk om zoveel mogelijk uniformiteit te verkrijgen in vormgeving van weg en de 
aansluitpunten met het onderliggende wegennet en hierbij aan te sluiten bij het ontwerp van 

de aansluitende wegverbinding van de tunnel Sluiskii. In dit ontwerp wordt het verkeers
knooppunt Terneuzen vormgegeven door een Haarlemmermeeraansluiting (3/4 deel). Oeze 
aansluitingsvorm met twee rotonden is ook vergelijkbaar toegepast bij de aansluitpunten in 
de Tractaatweg ter plaatse van Axelse Sassing en Zwartenhoek. Vanwege de aanwezig
heid van ondergrondse infra en bebouwing in de omgeving is een volledige Haarlemmer

meeraansluiting bij 
Molenverkorting toepasbaar. 

• Wegtraject : 
Terneuzen-Aansluiting Axelse Sassing: In het project KKS wordt de Tractaatweg momen
teel aangelegd met een smal wegprofiel, passend bij de verstedelijkte omgeving. Bij de 

Axelse Sassing is een smal profiel noodzakelijk vanwege aanwezige gasleiding, de geplan
de leidingstrook en gevestigde bedrijven. Het ligt dan voor de hand om het traject vanaf 
Terneuzen tot en met de aansluiting Axelse Sassing met eenzelfde sma I profiel vorm te ge

yen. Oit betekent een berm van ca. 7 m. 
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Tussen het Axelse Sassing en het knooppunt Zwartenhoek kan door een smaliere midden
berm van ca. 7 m. de aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden gemini

maliseerd. 

Bij het Knooppunt Zwartenhoek dient de ondergrondse gasleiding te worden vermeden en 
zal ook hier een smal wegprofiel noodzakelijk zijn. 

Vanaf het knooppunt Zwartenhoek tot aan de Belgische grens zou de Tractaatweg over een 
lengte van ruim 3 km in een breder wegprofiel kunnen worden uitgevoerd (midden berm 20 
meter). Oit past ook goed bij de landelijke omgeving. Oeze lengte is echter zo beperkt dat 
dan niet meer kan worden gesproken van een uniform wegbeeld . Vlak voor de grens moet 
het profiel namelijk al weer worden versmald om aan te sluiten op het (smalle) Belgische 
dee I van de weg. 

C) Kosten: 

• De Haarlemmermeeroplossing is goedkoper dan 'klaverbladachtige' oplossingen. 
• De weg kruist op enkele plaatsen de bestaande ondergrondse gasleiding van Gasunie. Het 

verleggen van deze leidingen is een zeer kostbare aangelegenheid (Ioopt in de miljoenen). 
Hiermee is bij aile aansluitingen rekening gehouden en worden de leidingen zo min mogelijk 
gekruist. Er zijn geen andere leidingen die een dergelijke sterk beperkende factor vormen. 

• In verband met het beperken van investeringskosten is het een optie om de middenberm 
niet aileen in het noordelijke deel te versmalien tot de Axelse Sassing maar tevens in het 
vervolg naar de Belgische grens, zoals ook al hiervoor (onder wegtraject) is aangegeven. 
Alternatief 2 heeft een midden berm van ca 20 meter en het totale profiel ca. 63 meter. AI
ternatief 3 heeft een middenberm van ca 7m en is een geleiderail voorzien, het totale profiel 
is ca 50m breed. Versmaliing van de berm betekent een besparing van de investering ( 
minder aanpassingen kabels en leidingen en minder grondkosten). 

• Berekeningen laten zien dat de hiervoor omschreven (voorkeurs)variant globaal genomen 
een investering vergt van circa 60 miljoen euro. 

Door deze aanpassingen komt het VKA feitelijk in de richting van alternatief 3 in plaats van al
ternatief 2 (MMA). Bijkomend voordeel van deze versmalling is dat naar verwachting een laat 
middeleeuwse vindplaats wordt ontzien. Voor het smallere alternatief is in het MER beschreven 
dat de beleving van het landschap vanaf de weg en de grondwateraanvuliing iets minder gun
stig is beoordeeld in vergelijking tot het bredere alternatief. 

Conclusie 
Uitgangspunt voor de bepaling van het voorkeursalternatief is het wegprofiel van alternatief 2 
geweest. Om redenen die hiervoor zijn aangegeven (landschap, uniform wegbeeld en kosten) is 
het wegprofiel versmald , de wegligging bij de aansluitpunten verhoogd in plaats van de aanslui
tingen zelf en is de aansluiting bij Zwartenhoek in zuidelijke richting verplaatst. Bij Molenverkor
ting ligt de aansluiting iets noordelijker om de ruimtelijke ingreep te minimaliseren en gasleidin

gen te ontzien. 
Voor de aansluiting met het onderliggende wegennet is zoveel mogelijk gekozen voor een 

Haarlemmermeeraansluiting ten behoeve van een uniform wegbeeld , een goede (veilige) ver
keersafwikkeling en de aanlegkosten. 

34 



" I 

( 

r 
r 
r 
r 
r 

Ontwerp bestemmingsplan 'Verdubbeling Tractaatweg', 6 juni 2013 

5.2 Cultuurhistorie 

Cultuurhistorie staat voor archeologie en historische bouwkunde en -geografie, aspecten die 
nauw aan elkaar verwant zijn. Archeologie doet onderzoek naar materiele overblijfselen uit het 

veri eden en hun context. Historische geografie is het beschrijven, verklaren en dateren van ou
de elementen en structuren in het landschap die door mensenhanden zijn gemaakt. Van belang 

is daarbij de relatie tussen deze elementen en structuren en de vroegere natuurlijke gesteldheid 
van een gebied. Historische (steden)bouwkunde richt zich vooral op de verschillende aspecten 
van de bebouwde omgeving. Enerzijds richt het zich op stedenbouwkundige structuren en de 
ontwikkelingen die zich daarin hebben voorgedaan, anderzijds op de geschiedenis van de ge

bouwen zelf. 

5.2.1 CUL TUURHISTORISCH BELEID 

Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) 

Op 1 september 2007 is de Wamz in werking getreden. Deze wet omvat de implementatie van 
het Verdrag van Valletta in de Nederlandse wetgeving. De Wamz wijzigt de Monumentenwet 
1988 en verplicht gemeenten om in het kader van bestemmingsplannen rekening te houden 

met aanwezige, dan wei te verwachten archeologische waarden. 

Monumentenwet 1988 
De Monumentenwet 1988 regelt de wettelijke bescherming van onroerende (rijks)monumenten, 

door het Rijk aangewezen stads- en dorpsgezichten en archeologische monumenten . In de 
Monumentenwet 1988 is geregeld hoe gebouwde of archeologische monumenten aangewezen 
kunnen worden als wettelijk beschermd monument. Ook geeft de Monumentenwet voorschriften 

voor het wijzigen, verstoren, afbreken of verplaatsen van een beschermd monument. 

Omgevingsplan Zeeland (provincie Zeeland) 

Ee!n van de hoofddoelstellingen in het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 is het versterken van 
de bijzondere Zeeuwse omgevingskwaliteiten. Cultuurhistorie is een van deze omgevingskwali

teiten. In het Omgevingsplan Zeeland 2012 is een kwaliteitskaart opgenomen met de gebieden 
met bijzondere cultuurhistorische waarden. Deze kaart heeft een beleidsmatige status en wordt 
betrokken bij het beleidsmatige afwegingsproces. Naast de Belvederegebieden wordt een aan

tal waardevolle elementen benoemd waaronder de Staats-Spaanse Linies. 

Provinciale Cultuurnota 2013-2015 (provincie Zeeland) 
In vervolg op de Kadernotitie provinciaal cultuurbeleid 2013-2016, hebben provinciale staten op 
21 december 2012 de nota Provinciaal Cultuurbeleid 2013-2015 vastgesteld . 
In het collegeprogramma 'Stuwende krachten' is aangegeven dat cultuur een kerntaak is van de 

Provincie. Ais middel schept cultuur economisch gezien werkgelegenheid, levert cultuur een 
belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en versterkt cultuur het toeristisch 
aanbod en de promotie van Zeeland. Verder levert cultuur een belangrijke bijdrage aan leef

baarheid doordat zij samenhang binnen en deelname aan de samenleving stimuleert. De intrin
sieke waarde van cultuur is bovendien van belang voor de persoonlijke ontwikkeling van men
sen en hun - Zeeuwse - identiteit en daarmee voor de Zeeuwse samenleving als geheel. 

In de nieuwe provinciale cultuurnota 2013-2015 is voorgaande verder uitgewerkt. Daarbij wordt 

prioriteit gegeven aan het cultureel erfgoed, de grote festivals en cultuureducatie. Deze prioritei
ten worden gekoppeld aan de samenwerking met gemeenten en met sectoren zoals toerisme, 
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onderwijs, en gebiedsontwikkeling om gezamenlijk te werken aan een solide Zeeuwse culturele 

basisinfrastructuur. 

Cultuurhistorische waardenkaart 2013 (gemeente Terneuzen) 
In februari 2013 heeft de gemeente Terneuzen een cultuurhistorische waardenkaart opgesteld. 
De gemeente Terneuzen kiest hierbij voor een praktische werkwijze bij het opnemen van cul-
tuurhistorische waarden in bestemmingsplannenl v.Jaarbij de uiteindelijke besluitvorming over de 
regulering pas in het proces van het opstellen van een bestemmingsplan plaatsvindt. De ge
meenteraad kan daarmee inspelen op actuele omstandigheden die strengere of minder strenge 
regulering voor een bepaald gebied vragen. Er komt daarmee geen overkoepelende structuur
visie voor cultuurhistorie. Wei is bij de waardering van cultuurhistorische waarden rekening ge
houden met de strategieen zoals benoemd in de Handreiking Landschap van de Provincie 
Zeeland en de Structuurvisie 2025 van de gemeente. Daarbij zijn de 8 strategieen uit de Struc
tuurvisie 2025 gebundeld conform de strategieen van de Handreiking Landschap. Dit levert de 
volgende drie hoofdstrategieen op: 
• Behoud (B): behouden, beschermen; 
• Behoud door ontwikkeling (BO): versterken, verbreden, verbinden; 
• Vernieuwing mogelijk (V): transformeren, ontwikkelen, herstructureren. 
Voor de Tractaatweg is op het kaartblad 'Vernieuwing' van de Cultuurhistorische waardenkaart 
aangegeven dat herstructurering van de weg mogelijk is. 

Erfgoedverordening Terneuzen 2011 (Gemeente Terneuzen) 
In oktober 2008 is de Erfgoedverordening Terneuzen vastgesteld en in januari 2011 is deze 
herzien. Deze verordening gaat over: 

• het opnemen van een object op de gemeentelijke monumentenlijst; 
• de instandhouding van gemeentelijke monumenten; 

• rijksmonumenten ; 
• de instandhouding van archeologische terreinen. 
V~~r aanpassingen aan een gemeentelijk, rijks- of archeologisch monument geldt een vergun
ningplicht. Bovendien is het verboden om zonder een vergunning in een archeologisch monu
ment of een archeologisch verwachtingsgebied, de bodem dieper dan 50 centimeter onder de 
oppervlakte te verstoren. 
De aanvraag om een omgevings- c.q. monumentenvergunning op grond van de Erfgoedveror

dening wordt getoetst aan de 'monumentale criteria' . Dit zijn de criteria die de eigenheid en 
beeldbepalende kenmerken en authentieke elementen en dergelijke benadrukken en die ten 
grondslag hebben gelegen aan de aanwijzing van het pand tot monument. 

Beleid archeologie 'De onderste steen boven' (gemeente Terneuzen) 
Op 27 januari 2011 heeft de gemeente Terneuzen het beleid voor archeologie vastgesteld en 
de gemeentelijke erfgoedverordening herzien. Met het gemeentelijk beleid wordt het archeolo
gische besluitvormingsproces verduidelijkt en vereenvoudigd, waarbij onnodige kosten of pro
cedures zoveel mogelijk worden voorkomen. Een en ander is uitgewerkt in het stroomschema 
onderzoeksplicht archeologie. Bij het opstellen van ruimtelijke plannen en vergunningverlening 
in het kader van de Erfgoedverordening 2011 zal deze toets het uitgangspunt zijn voor de be

oordeling. 
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5.2.2 EFFECT ARCHEOLOGIE 

In 2008 is door ADC een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Door 
Grontmij is in november 2012 het bureauonderzoek uit 2008 aangevuld. Het onderzoek van 
Grontmij is in februari 2013 door Oranjewoud geactualiseerd. 

De dekzandlaag in het plangebied is op verschiliende plekken nog redelijk intact, zo blijkt uit de 
inventariserende boringen uit 2008. In de top van het dekzand geldt een middelhoge kans op 
resten uit het Mesolithicum en Paleolithicum. De resten uit het Mesolithicum en het Paleolithi
cum die nog aanwezig kunnen zijn, liggen op de diepte van ca. 80 cm -mv. Aangezien de bo
dem tot 150 cm -mv vergraven gaat worden, zullen deze resten mogelijk worden verstoord. 

In de top van het veen kunnen mogelijk nog resten uit de Romeinse tijd voorkomen. De top 
hiervan is echter grotendeels verstoord (op 1 boorpunt na). De resten uit de Romeinse tijd die in 
de omgeving van deze boring kunnen voorkomen, liggen op een diepte van ca. 245 cm -mv. Er 

bestaat echter een grote kans dat deze waarden door bodemverdrukking verstoord zulien wor
den. 

In de top van het afdekkende kleipakket kunnen resten voorkomen uit de periode vanaf de 10e 
eeuw. Eventueel aanwezige resten uit die periode zulien in het hele plangebied verstoord wor
den door de geplande bodemingrepen ten behoeve van de verbreding van de Tractaatweg. 

Uit het geactualiseerde onderzoek van Oranjewoud voigt conform het archeologiebeleid van de 
gemeente Terneuzen een onderzoeksplicht voor een groot deel van het plangebied (zie figuur 

10). De locaties waar tijdens het booronderzoek kreekafzettingen zijn aangetroffen, zijn uitge
sloten van vervolgonderzoek. Ook zijn de locaties uitgesloten, waarvan op basis van het bu

reauonderzoek is vastgesteld dat er geen archeologie verwacht hoeft te worden. Het benodigde 
inventariserende veldonderzoek middels verkennende boringen zal ten behoeve van de aan
vraag van de omgevingsvergunning worden uitgevoerd. 

Gegevens uit ARCHIS: archeologische waarnemingen 

Archis is het geautomatiseerde archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Het bestaat 

uit een databank waarin alierlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen in Ne
derland zijn opgeslagen, daterend van de Prehistorie tot en met de Nieuwe Tijd . Uit de directe 
nabijheid van het onderzoeksgebied zijn veel waarnemingen en vondstmeldingen bekend. In de 
hierna volgende tabel wordt een overzicht geboden van de waarnemingen en vondstmeldingen 

die binnen of in de directe nabijheid (binnen 200 m) van het onderzoeksgebied zijn gedaan. 

Archis nr. datering aard van de melding 

37780 NTA-NTB Schans-redoute Schapenbout 

45095 LMEB laat 14e-eeuwse afvalkuil 

36840 NTA-NTB (1745) Fort Eversdam 

37790 NTA-NTB (1790) Batterij Zwartenhoek 

37782 NTA-NTB (1589) Redoute Sint Steven 

21142 PALEO-NTC mogelijke sporen a.d.h.v. luchtfotografische opnames 

Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 

graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak 
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kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden opge
spoord. Op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 dient zo spoedig mogelijk mel
ding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erf

goed: ARCHISmeldpunt), 

5.2.3 EFFECT HISTORISCHE GEOGRAFIE 

Per 1 januari 2012 dient in het bestemmingsplan het aspect cultuurhistorie (niet zijnde archeo
logie) verplicht meegenomen te worden in de ruimtelijke afweging. De cultuurhistorische waar

den zijn weergegeven op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie en de Cultuur
historische waardenkaart van de gemeente Terneuzen. 

Het plangebied kent een geschiedenis van landwinst en landverlies. In het huidige landschap is 
dit te herleiden aan de verschillende kreken/kreekrestanten en dijken. Van bijzondere waarde is 
de Graaf Jansdijk die in de 14/15e eeuw als landdijk werd aangelegd om de Braakman
inbraken te keren. Deze dijk loopt vanaf de Noordstraat in Terneuzen via Sas van Gent door tot 
aan Brugge. Voor een zeer groot deel is het verloop van de dijk nog aanwezig. De Sasdijk 
vormt aan de westzijde van de Tractaatweg een belangrijke historisch geografische lijnstructuur 
in het gebied. Ook de liniedijken die onderdeel uitmaken van de Staats-Spaanse Linies zijn his
torisch geografisch van waarde evenals de verdedigingswerken (torten, schansen, redoutes) 

die onderdeel uitmaken van deze militaire linie uit de Tachtig jarige oorlog en de Spaanse Suc
cessieoorlog. De Graaf Jansdijk en Staats-Spaanse Linies zijn opgenomen in de Verordening 
Ruimte van de Provincie Zeeland. De beleidsstrategie van de gemeente Terneuzen richt zich 

voor deze structuren op behoud door ontwikkeling . 

De verbreding van de Tractaatweg lijdt niet tot aantasting van de historisch geografisch waar

devolle Graaf-Jansdijk. De historisch geografische waarde van de Sasdijk wordt ten gevolge 

van de verbreding wei aangetast. Het dijktrace ten westen van de weg wordt in het ontwerp 
gerespecteerd, maar ten gevolge van de aangepaste aansluitingen wordt de dijk op twee plaat
sen op kruinhoogte gekruist. 

De verbreding van de Tractaatweg leidt tot een bredere en zichtbare doorsnijding van de door 

provincie als cultuurhistorisch waardevol bestempelde Staats-Spaanse Linies, maar leidt niet tot 
directe verstoring van de aanwezige verdedigingswerken. De overige elementen en patronen, 
zoals de waardevolle spoorlijn uit 1871 (Terneuzen - Mechelen), de afwateringskanalen en his

torische laanstructuren worden niet aangetast. Voor een beschrijving van de mitigerende en 
inpassingsmaatregelen om de effecten op de historisch geogratische waarden te beperken 
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• Rijksmonumenten e ....... ,j;3 Dijk 

* MI P-objecten Staats-Spaanse linies 

• Historische boerderijen D Waardevolle gebieden 

o Aansluiting 1 ___ ] Polders 1809 - 1953 

•••• Kanaalkruising Sluiskil I= J Polders 1649 - 1808 

-- Trace Tractaatweg 

~~~j Belgische grens 

Polders 1533 - 1648 

Figuur 11: Historisch geografische en bouwhistorische waarden plangebied 
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wordt verwezen naar het Routeontwerp voor de N62 'Vensters op Zeeland' (Veenenbos en 
Bosch, 2007) en het MER Tractaatweg N62 (Tauw en Grontmij, 2012). 

5.2.4 EFFECT BOUWHISTORIE 

Figuur 11 geeft een uitsneds van de Cultuuihistorische Hoofdstructuur van Zeeland weer met 
daarin de waardevolle historische bebouwing. In de directe omgeving van het plangebied be
vinden zich naast een waardevolle spoorwegviaduct en de verdedigingswerken van de Staats

Spaanse Linies, verschillende historische boerderijen van voor 1960. Van noord naar zuid gaat 
het om de boerderij Graaf Jansdijk 1, de boerderij Op 't Hof (Sasweg 20), de boerderij Sasdijk 

12 (met zadeldak), de boerderij Smidschorreweg 2 en de boerderij de Platte Kil. Boerderij Op 't 
Hof en de boerderij aan de Graaf Jansdijk 1 zijn met bijbehorend ert op de Cultuurhistorische 
waardenkaart van de gemeente aangemerkt als 'SHBO class. B' . 

Aantasting van het spoorviaduct uit 1912 bij Graaf Jansdijk en de verdedigingswerken van de 
Staats-Spaanse Linies wordt bij de verbreding van de Tractaatweg voorkomen. Dit geldt niet 
voor de historische boerderijen Graaf Jansdijk 1, 't Hof en Platte Kil die ten gevolge van de ver

breding en de aangepaste kruising bij Axelse Sassing verdwijnen. 

5.2.5 CONCLUSIE CUL TUURHISTORIE 

De voorgenomen werkzaamheden leiden mogelijk tot aantasting van archeologische waarden. 

Conform de conclusies van het archeologisch bureauonderzoek dient ten behoeve van de aan
vraag van de omgevingsvergunning aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. 
De voorgenomen verbreding en aanpassing van de N62 leidt niet tot aantasting van bescherm

de historisch geografische dan wei beschermde bouwhistorische waarden, zoals deze ook zijn 

opgenomen in het kaartblad 'Behoud' van de Cultuurhistorische waardenkaart. Uitvoering van 
het plan leidt vanuit dit aspect niet tot belemmeringen. 

De niet beschermde historische geografische waarden, zoals weergegeven op het kaartblad 
'Behoud door ontwikkeling' van de Cultuurhistorische waardenkaart, die worden aangetast ten 
gevolge van de aanleg van de verbreding worden, in lijn met het provincia Ie en gemeentelijk 

cultuurhistoriebeleid en op basis van het routeontwerp 'Vensters op Zeeland, waar mogelijk 
gemitigeerd. Hierbij gaat het met name om de kruising met de Sasdijk, waarbij , ten behoeve 

van de omgevingsvergunningaanvraag, de mogelijkheden voor landschappelijke in passing dan 
wei mitigerende maatregelen worden bepaald. Hierbij zal aandacht worden besteedt aan de 
strategie 'Versterken', zoals deze in de Structuurvisie 2025 voor de Sasdijk is vastgesteld en 

zoals die is overgenomen in de Cultuurhistorische waardenkaart, 'kaartblad Behoud door ont
wikkeling' . 

V~~r de sloop van de niet beschermde bouwhistorisch waardevolle boerderijen, zoals aangege

ven op het kaartblad 'Behoud door ontwikkeling' van de Cultuurhistorische waardenkaart en de 
Provinciale Cultuurhistorische Hoofdstructuur, worden ten behoeve van het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning de daartoe geeigende procedures doorlopen. 

Opgemerkt wordt dat de historisch geografische waarden niet zijn beschermd in de regels van 
dit bestemmingsplan omdat deze waarden geen beschermde waarden zijn . 
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5.3 

5.3.1 

Bodemverontreiniging 

WET- EN REGELGEV/NG 

De Wet bodembescherming (Wbb) regelt het beschermen en saneren van bodems. Daarnaast 

beschrijft de wet de aanpak van bodemverontreiniging op land. Het deel over verontreinigingen 

van waterbodems is verhuisd naar de nieuwe Waterwet. 

Op grond van het saneringscriterium uit de Wet bodembescherming wordt bepaald of er bij een 

geval van ernstige verontreiniging aanleiding is voor een vorm van saneren of beheren. Het is 

aan het bevoegd gezag (de provincie of de gemeente) om aanwijzingen te geven over hoe de 

verontreiniging dient te worden gesaneerd. Dit zal per geval moeten worden onderzocht. 

Daarbij vormt het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) sinds 2008 het beleidskader voar (her)gebruik 

van grond (en bouwstoffen) en baggerspecie. In het Besluit bodemkwaliteit zijn algemene re

gels opgenomen met betrekking tot het toepassen van grond (en bouwstoffen) en de kwaliteit 

van toe te passen grond (en bouwstoffen). 

5.3.2 EFFECTEN 

Om de effecten van de reconstructiewerkzaamheden voor de bodem in het plangebied te kun

nen bepalen is een (actualiserend) vooronderzoek uitgevoerd. In 2009 is door Tauw een voor

onderzoek uitgevoerd in het kader van de MER-procedure. Voor onderliggend bestemmings

plan is een actualisatie van het in 2009 uitgevoerde vooronderzoek uitgevoerd. Hierbij is inzicht 

verkregen in de verwachte milieuhygienische bodemkwaliteit in het plangebied. De resultaten 

van het (actualiserend) vooronderzoek zijn opgenomen in bijlage 2 . Een samenvatting van het 

vooronderzoek en de effecten van de reconstructiewerkzaamheden op de bodem is in deze 

paragraaf opgenomen. 

Uit het actualiserend vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied meerdere locaties aanwe

zig zijn die verdacht zijn op bodemverontreiniging. Verspreid in het plangebied komen dempin

gen van kreken voar en mogelijk ophogingen van schorren. Deze locaties zijn verdacht op het 

voorkomen van verontreinigd dempings/ophoogmateriaal. Daarnaast zijn in het gebied voorma

lige boomgaarden aanwezig . Met name de bovengrond (tot circa 0,30 m-mv) op deze locaties is 

verdacht op het voorkomen van (sterk) verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen. Tussen 

Sluiskil en Axel heeft in het verleden een spoorweg gelopen. Het plangebied is hier verdacht op 

bodemverontreiniging met zware metalen. 

Vanwege de agrarische functie van het gebied kunnen binnen het plangebied puindammen en 

puinwegen voorkomen. Deze locaties zijn verdacht op bodemverontreiniging (o.a. asbest) als 

gevolg van het toepassen van verontreinigd demping/verhardingsmateriaal in combinatie met 

bodemvreemd materiaal. Onderhavig vooronderzoek geeft geen inzicht in de aanwezigheid en 

ligging van puindammen. Verwacht wordt dat deze door middel van een veldinspectie in combi

natie met interviews met terreineigenaren in beeld kunnen worden gebracht. 

De ligging van de in het vooronderzoek ge"fdentificeerde verdachte locaties in het plangebied 

zijn weergegeven op kaart (zie bijlage 3). 

Buiten deze verdachte locaties is het plangebied onverdacht op het voorkomen van sterke bo

demverontreiniging (>I-waarde). Op basis van de bodemkwaliteitskaart 'Wegbermen in de pro-
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vincie Zeeland' van de provincie Zeeland voldoet de bovengrond (0-0,5 m-mv) ter plaatse van 

de wegbermen aan klasse industrie (verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en minerale 

olie). Deze grond is geschikt voor hergebruik op locaties met als toepassingseis industrie (bij

voorbeeld in wegbermen en op bedrijfsterreinen). De bovengrond mag enkel in wegbermen 

worden hergebruikt. Met partijkeuring kan de grond ook elders worden toegepast mits dit vol

gens de BKK Zeeuwsch-Vlaanderen is toegestaan. De gronden die niet onder de BKK weg

bermen vallen, vallen onder de BKK Zeeuws-Vlaanderen. 

De bovengrond en ondergrond op het overige deel van het plangebied (met uitzondering van de 

verdachte locaties) voldoet naar verwachting aan de achtergrondwaarde en is daarmee ge

schikt voor hergebruik (altijd toepasbaar). 

De mogelijk aanwezige bodemverontreiniging in het plangebied is naar verwachting voor het 

merendeel immobiel van aard. Verwacht wordt dan ook dat het grondwater niet sterk verontrei

nigd zal zijn. De voorgenomen ingrepen in de bodem als gevolg van de reconstructiewerk

zaamheden zullen daarom niet leiden tot een verspreiding van (mogelijk) aanwezige verontrei

niging in de bodem. Daarnaast zal naar verwachting ook geen verslechtering van de milieuhy

gienische bodemkwaliteit plaatsvinden als gevolg van de ingrepen. 

5.3.3 CONCLUSIE 

In het Kader van de bestemmingsplanprocedure is de verwachte bodemkwaliteit voldoende in 

beeld gebracht. De effecten van de voorgenomen ingrepen in de bodem tijdens de reconstruc

tiewerkzaamheden zulien naar verwachting niet leiden tot een verslechtering van de milieuhygi

enische bodemkwaliteit in het plangebied. 

Voor de reconstructiewerkzaamheden zal grondverzet gaan plaatsvinden, waarbij grond (en 

mogelijk ook asfalt en onderliggend funderingsmateriaal) wordt ontgraven, indien mogelijk wordt 

hergebruikt, toegepast en/of afgevoerd . Bij dergelijke werkzaamheden is het Besluit bodemkwa

liteit van toepassing . Voor de ontgraven en toe te passen grond kan voor een groot deel van het 

plangebied gebruik worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart 'Wegbermen in de provincie 

Zeeland' en de bodemkwaliteitskaart 'Zeeuwsch-Vlaanderen' . 

De bodemkwaliteitskaarten kunnen niet zondermeer worden gebruikt voor die locaties die ver

dacht zijn op bodemverontreiniging. Aanbevolen wordt voorafgaand aan de uitvoering van de 

reconstructiewerkzaamheden ter plaatse van deze verdachte locaties aanvullend bodemonder

zoek (veldonderzoek) uit te voeren om vast te stellen of de bodem hier sterk verontreinigd is (en 

onderdeel uitmaakt van een geval van ernstige bodemverontreiniging) en/of vast te stellen of 

eventueel sanerende werkzaamheden noodzakelijk zijn. 

5.4 Water 

Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste wateraspecten ten behoeve van het bestemmings

plan. De informatie is afkomstig uit de Keur van het Waterschap Scheldestromen, het MER 

Tractaatweg N62 en de ontwerptekening van de voorkeursvariant. De inrichting van het gebied 

be staat voornamelijk uit weilanden, bouwlanden, (voormalige) boomgaarden, dijken, watergan

gen en wegen en erven. Het westelijk deel van het plangebied ter hoogte van Axel is gelegen 

langs een industrieterrein. 

42 



r 

r 
r 

r 
r 

Ontwerp bestemmingsplan 'Verdubbeling Tractaatweg', 6 juni 2013 

5.4.1 WET- EN REGELGEVING 

Besluit 00 de ruimtelijke ordening en watertoets 

Op basis van het Bro '85 (Besluit op de ruimtelijke ordening) is het doorlopen van een 
watertoetsprocedure verplicht. Het doel van de watertoets is om de waterhuishoudkundige be
langen een goede plek te geven in het ruimtelijk plan. De initiatiefnemer van een plan en de 

waterbeheerder voeren daarom vroegtijdig overleg over de wijze waarop het plan omgaat met 
de effecten op het watersysteem. De uitgangspunten voor de waterhuishoudkundige aspecten 
in het ruimtelijk plan worden vastgelegd in een waterparagraaf, als sluitstuk van de watertoets

procedure, die onderdeel uitmaakt van (in dit geval) het bestemmingsplan. 

Waterwet 
De Waterwet is per 22 december 2009 in werking getreden. In deze nieuwe wet staat integraal 
waterbeheer centraal: de Waterwet vervangt acht bestaande wetten voor het waterbeheer in 
Nederland6 en regelt het voork6men van zowel wateroverlast, waterschaarste, als waterveront
reiniging . Daarnaast voorziet de wet in het toekennen van functies voor het gebruik van water, 
zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Met de invoering 
van de Waterwet zijn de bestaande vergunningstelsels, op basis van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren, Wet verontreiniging zeewater, Wet op de waterhuishouding, Grondwater
wet, Wet beheer rijkswaterstaatswerken en de keuren van de waterschappen , ge"lntegreerd tot 
een watervergunning. 

De Waterwet en het waterbeleid zijn te vertalen naar twee tritsen, namelijk 'vasthouden - ber

gen - afvoeren' en 'schoon houden - scheiden - schoon maken'. Dit is eerder vastgelegd in de 
Vierde nota waterhuishouding en de nota Waterbeheer 21ste eeuw. V~~r de aanpassingen van 
de Tractaatweg betekent dit dat graaf- en aanlegwerkzaamheden niet ten koste mogen gaan 

van het waterbergend vermogen van het gebied en dat verontreiniging van de (water)bodem 

moet worden voorkomen. Tot slot mag ook het veiligheidsniveau van waterkeringen niet afne
men als gevolg van de werkzaamheden. 

Waterbeheerolan Waterschao Scheldestromen 
De Tractaatweg bevindt zich in het beheergebied van Waterschap Scheldestromen. Per 1 janu
ari 2011 is dit waterschap ontstaan door een fusie van Waterschap Zeeuws Vlaanderen met 
Waterschap Zeeuwse Eilanden. Deze fusie heeft geen invloed op het nu vigerende beleid . 
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen heeft destijds een waterplan ontwikkeld voor de periode 2010 

tot en met 2015. In dit plan staan de kaders beschreven voor de manier waarop het waterschap 
zorgt voor veiligheid, droge voeten en schoon water in het beheergebied. Het beheerplan voigt 
het nationale beleid 'vasthouden - bergen - afvoeren' en 'schoon houden - scheiden - schoon 
maken' . Dit brengt regels met zich mee, die zijn vastgelegd in de Keur van het waterschap. 

5.4.2 EFFECTEN 

Grondwater 
Volgens de Bodemkaart van Nederland ligt de grondwaterspiegel in het plangebied op meer 
dan 40 cm-mv. Voor het grootste deel van het trace geldt een gemiddeld hoogste grondwater

stand (GHG) van 40 tot 80 cm-mv. De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) ligt dieper 
dan 120 cm-mv. Lokaal wijkt dit af, bijvoorbeeld waar de ondergrond uit meer zandig materiaal 

bestaat. In zandige gebieden ligt de GHG dieper onder het maaiveld dan in kleiige gebieden. Dit 
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is een gunstige ontwateringsdiepte voor wegen en infrastructurele werken. In de referentiesitua
tie zijn er geen relevante wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. 

De aanleg van extra asfalt betekent een toename van het verhard oppervlak. Regenwater dat 
valt op de verhardingen kan niet in de bodem infiltreren en zal versneld worden afgevoerd naar 
het oppervlaktewater. Dit leidt tot een afname van de grondwateraanvulling. Voor de toename 

van de verharding dient extra waterberging gecreeerd t8 "vorden. Het effect is mindel groot in
dien er naast de wegverharding bermen of greppels aanwezig zijn waar het regenwater kan 
infiltreren. 

Toename van het afstromend hemelwater als gevolg van de extra verharding is aangemerkt als 
een negatief milieueffect en moet daarom worden gecompenseerd volgens de Keur van het 
Waterschap Scheldestromen. 

Oppervlaktewater 

De oppervlaktewaterbeheerder in het studiegebied is Waterschap Scheldestromen (werkgebied 
Oost). De N62 doorsnijdt een aantal peilgebieden en kruist de Axelse Kreek (tussen Sluiskil en 
Axel) . In de referentiesituatie zijn er geen relevante wijzigingen ten opzichte van de huidige si
tuatie. Ais gevolg van een toename aan verhard oppervlak (door de aanleg van extra asfalt) 

wordt een significante hoeveelheid extra water gegraven per peilgebied. 

Doorsnijding bestaande water/open 

Waterlopen hebben vaak een functie in het hydrologische of ecologische systeem. Het 

doorsnijden van waterlopen belemmert de doorstroming van water en onderbreekt de 
(ecologische) verbinding. Het doorsnijden van waterlopen vormt een negatief milieueffect. 

Kwa/iteit 

Autoverkeer produceert milieubelastende stoffen (bijvoorbeeld benzine- of olieresten), die te

recht kunnen komen op het wegdek. Door het afspoelen van regenwater (ook wei run-off ge
noemd) kunnen verontreinigingen van bijvoorbeeld wegen, viaducten etc in de berm en het 
grond- en oppervlaktewater terechtkomen. 

". ,l' \ 
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Figuur 12: De Tractaatweg (N62) valt binnen werkgebied 8 van het waterschap Scheldestromen. 
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5.4.3 COMPENSATIE VERHARD OPPERVLAK 

Ais gevolg van de realisatie van het nieuwe trace van de N62 wordt er extra verhard oppervlak 

gerealiseerd. De weg doorkruist richting de Belgische grens diverse peilgebieden, die in de on

derstaande tabel en op de kaarten in bijlage 4 staan aangegeven . Conform het beleid van het 

waterschap Scheldestromen zal de toename aan verhard oppervlak bij voorkeur worden ge

compenseerd binnen hetzelfde peilgebied. De informatie uit de onderstaande tabel is berekend 

door Grontmij (2013), het geeft inzicht in hoeveel verhard oppervlak er per peilgebied wordt 

gerealiseerd. De kaarten uit bijlage 4 geven dit visueel weer. 

Tabel1 : Overzicht toename verhard oppervlak per peilgebied 

Geconcludeerd kan worden dat als gevolg van de realisatie van de nieuwe Tractaatweg (N62) 

het verhard oppervlak over bijna aile peilgebieden toeneemt. De totale verhardingstoename als 

gevolg van de realisatie van dit project bedraagt circa 91.109 m2 x 75 mm (bui T= 100) = 6.833 

m3
. 

Het waterschap hanteert een compensatieregeling voor extra verhard oppervlak, hierdoor moet 

er ook extra oppervlaktewater worden gegraven binnen de betreffende peilgebieden. In overleg 

met het waterschap Scheldestromen worden er watergangen gegraven langs het trace van de 

N62. De ontwikkelaar voldoet hiermee in ruime mate aan de compensatie eisen van het water

schap. 

5.4.4 CONCLUSIE 

Indien wordt voldaan aan de compensatie eisen en het extra oppervlaktewater wordt gegraven 

conform De Keur van het waterschap Scheldestromen, dan zijn er vanuit het aspect water geen 

belemmeringen voor het onderhavig bestemmingsplan. 

5.5 Ecologie 

5.5.1 WET- EN REGELGEVING 

De huidige nationale natuurbeschermingswetgeving is onderverdeeld in soortbescherming en 

gebiedsbescherming. Soortbescherming wordt gewaarborgd door de Flora- en faunawet. Deze 

wet beschermt inheemse dier- en plantensoorten waarbij onderscheid wordt gemaakt in ver-
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schillende beschermingscategorieen. Voor aile activiteiten met een mogelijk effect op be
schermde dier- en plantensoorten is toetsing aan de Flora- en faunawet noodzakelijk. De wet 
maakt onderscheid in drie categorieen beschermde soorten namelijk: 
• Tabel 1-soorten: De meest algemene, niet bedreigde soorten. Voor deze soorten geldt een 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig gebruik of beheer en onder
houd; 

• Tabel 2-soorten: Beschermde soorten. Hiervoor ge!dt een vrijste!!ing bij ru imteiijke ontwik
kelingen, bestendig gebruik of beheer en onderhoud mits wordt gehandeld volgens een ge
accordeerde en door de initiatiefnemer onderschreven gedragscode; 

• Tabel 3-soorten: Strikt beschermde soorten waaronder de Habitatrichtlijnsoorten en een 
selectie van bedreigde soorten. 

In de Flora- en faunawet is tevens een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht geldt altijd en 
voor aile planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, ook als er ontheffing of vrijstelling is 
verleend. 

Het aanvragen van een Flora- en faunawet ontheffing in de klassieke zin is niet altijd nodig. Op 
dit moment betreft de werkwijze het aan het bevoegd gezag 'ter goedkeuring voorleggen van 
een mitigatieplan', waarna een zogenaamde 'positieve afwijzing' van de ontheffingsaanvraag 
verleend wordt. Uitgangspunt hierbij is dat de maatregelen in het mitigatieplan negatieve effec
ten voorkomen (en daarmee tevens een overtreaing van een wettellJKe verbodsbepaling) zodat 
de noodzaak tot een ontheffing vervalt. Vanwege het voorkomen van effecten is contact met 
bevoegd gezag (Ministerie van EZ) niet verplicht, maar het verdient de aanbeveling om een 
mitigatieplan aan het bevoegd gezag voor te leggen voor het verkrijgen van ecologische maar 
vooral ook juridische zekerheid. 
De jurisprudentie ten aanzien van te treffen maatregelen in het kader van de Flora- en faunawet 
is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Recente uitspraken van de Raad van State ge
ven aan aileen wanneer maatregelen gericht zijn op het geheel en vooraf voorkomen van effec
ten (en overtreding verbodsbepalingen) de term 'mitigatie' gebruikt mag worden. Wanneer 
maatregelen gericht zijn op het wegnemen van (aanvankelijk) optredende effecten , dienen deze 
als 'compensatie' aangemerkt te worden. In dat geval is dus ook sprake van een overtreding 
van verbodsbepalingen en is een ontheffingsaanvraag noodzakelijk. 

Gebiedsbescherming wordt gewaarborgd door de EHS en Natuurbeschermingswet 1998. De 
Natuurbeschermingswet 1998 wet beschermt Natura2000-gebieden en Beschermde natuurmo
numenten. Voor activiteiten met een mogelijk effect op deze gebieden is toetsing aan de Na
tuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk. Ingegaan wordt op de vraag of het optreden van ne
gatieve effecten al dan niet met zekerheid kan worden uitgesloten (een zogenaamde Voor

toets) . 

De planologische bescherming van gebieden aangemerkt als Ecologische Hoofdstructuur vindt 
plaats bij ruimtelijke procedures en andere vergunningsaanvragen. De toetsing aan de EHS 
omvat het bepalen van mogelijke aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van de 
EHS en/of areaalverl ies. Ais wezenlijke kenmerken en waarden definieert een provinciale Ver
ordening Ruimte de actuele en potentlele waarden, gebaseerd op de natuurdoelen voor het 
gebied. Het gaat daarbij om het areaal van een gebied en de bij het gebied behorende natuur
doelen en -kwaliteit, geomorfologische en aardkundige waarden en processen, de waterhuis-
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houding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, stilte, duisternis en openheid, de land
schapsstructuur en belevingswaarde. 

Provinciaal beleid en vis ie, doelstellingen en uitgangspunten met betrekking tot ecologie en 
natuur zijn terug te vinden in de volgende documenten: 
• Natuurbeheerplan Zeeland 2009, gewijzigd in mei 2012 en vastgesteld op 25 september 

2012; 
• Omgevingsplan Zeeland 2012-2018; 
• Natte ecologische verbindingszones Zeeland 2010. 

5.5.2 EFFECTEN 

In 2009 is een quickscan uitgevoerd welke de basis vormde voor het MER. In 2012 heeft een 
aanvullend veldonderzoek en toetsing aan natuurwetgeving plaatsgevonden . In het onderzoek 
uit 2012 is echter niet het VKA-ontwerp gehanteerd, zodat de het ruimtebeslag voor de EHS 
niet geheel correct is. De conclusies uit de natuurtoets van 2012 zijn overgenomen voor zover 
van toepassing en het gehele rapport is als bijlage opgenomen (bijlage 5). 

Flora- en faunawet 
In de directe omgeving van de weg zijn verschillende beschermde soorten aangetroffen of wor
den zij verwacht. Tabel 2 geeft een overzicht. 

Soortgroep Soort Beschermingsregime 

yaa.!pl~~~!1 _________________ _ Hondskruid Tabel2 

Moeraswespe n~!~",-,hi","s __ _ Tabel2 -------------... _-
Bijenorchis ______ ...:....::TabeI2 ---------
Rietorchis Tabel 2 --------------------------------------.- ------------.- -_. 

._--------------- Aardakker Tab_~L1 ____________ _ 

Y..~.9..~I~ _____________________ _ Boerenzwaluw Cateaori!l2-__________ _ 

-'B::;.;o:..=o-'-'mc.;.v=alc..;.k ________ --"'C.=.at=e . .9.Q~!l_s ________ _ 

___ B::..:u::.:iz"'e:..;:rd'--__ _ _______________ g~J~.9.Q~~_~ ___________________ _ 

Ekster _________ ~a_t~.9.QI!!lJi ___________ _ 

Groene specht ____________ ~a_t~.9.Q~~_~ __________________ _ 

Grote bonte specht CateRorie;..;:S=--__ _ 

Huismus _____ Cat~..9.QI!!l_2 _________ _ 

_____________________________________ .J:l_u=.:.is~z:..;.;w.=.a~lu-"'w _________ Cat!l.9.Qci~_L ________ _ 

__________________ _________________ ...:.K=e.:..:.rk=ui,,--I __ , , _________ 9J~.9.Qrr~_L ____________ _ 

Koolmees ____ g!lJ~.9.Q~~~ _________ _ 

Pimpelmees ___ g.aJ~.9.Qd~_L _________ _ 

. _____________________________ "'-Ro:;a:.:.;ns:.;:u:.;;.il _________ -'C::.:a:.:;te= o:..;.;rie::.-4c--__ 

_______________________________ ~:;::erwc:..:..:::e"'-r __________ C:c:a.!~.9.Qri~_.1 ____________ _ 

___________________________________________ §...Ereeuw______ _ ______ C.!!.t~.9.Q~~Ji _______________ _ 

___________________________ -'S::.:t:;::ee::.;.n;.::u.::..il _________ ..:::C.=.::ateJlE~~ ______ ~ 

__________________________________ .-"-T.;;..oro..o;ec..;.nv;;..;:a=lk'---________ --'C'-'a'"'"'te.9.Q~~ _________ • 

______________________________________________ ...?_~~rt~kra~ _____________ g!lJ~.9.Q~~_~ _____ ___________ _ 

. ____ Z~!lrte roodstraat _____ Cate.9..Q~!! S ____ _ 
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____ __ _____________ ____________ u ____ u~gemene broedvogels --- --------------------------
g.!:g!l_c!gl?!>Qr1.c:l~_nJ~qgc:lll?£~!l ______________________ __=B:;..:o""sc.:.m,;;;u""is'-_____ . _____ T~~L _ _ ____________ • 

Rosse woelmuis T~P..~LL __________ ______ _ 

______________________________________ .........:V..;:;e;;.;;;ld"-'m;;.;;;uci~s~ _________ ,_T~p_~IJ ______________________ _ 

_________________________________ Dwergc.:.m:.;;u,;;;is'--__ Tabel1 ----------------------- ---

Huiss itsmuis Tabel 1 
.---------------~"-'-"-==-<'-'="-'-""'------------'--='=--"----------------------

Egel ___ T~_b_~I_L _____________________ _ 

..:M""-o::.:I ___________ T?p_~LL ______________________ _ 

Haas Tabel1 

--'K..:.:o:.:.nCLijn'-'--__________ T~P..~ ________________ ____ _ 

Woelrat Tabel1 ------------------------------_. 
Vos 

---------------------------~-'-'=--------, 
, ___ I!1.!?~IJ ____________ ______ __ _ 

_____ ____________________________ _________________ Herm_~ ________________ I?p_~1_1 ____ ___________________ _ 

Wezel Tabel1 - --------------- ----------------
___________________ uu __ n ____ u_u_ Bunzing __ _ _ _________ I~p_~1_ 1 ___________ _________ _ 

______________________________ :...:Re.::;e=---_____ _ _ __ T?P..elL ___________ ____ _ 

Tabel3 --------------------------------
.-~---------

,_M;.:,;,.::.ee::.,;rv...:..l;,:::.e""er"'m..:..;:u;c,:is'---________ Tabel 3 

. ____ u __ u ___ u _______ .. _____ u __ u _____ uu __ J:..aatvlieg~! _______________ I~p_~L~ __________________ _ 

Watervleermuis Tabel 3 -----------------------
Amfibieen Bruine kikker 
.-------------~-.------------------==:.:~~;.;...----

___ !?P_~.u __________________ _ 
Gewone pad _ _ _ Iilp"e_1 _1 _______ _________ _ 

Rugstreeppad ~dere omgeving.~IilP..~ _________________ _ 

.I3~.P.!!.~ _________________ _ Geen 

Beschermde vissen, vlinders en libelien die moge- Geen 

1lli5 een effect onqervinden 
----------------------~-

Tabel 2: Aangetroffen dan wei met zekerheid verwachtle beschermde soorten in de directe nabijheid van het trace voor 

details van de vindplaatsen wordt verwezen naar de natuurtoets, bijlage 5), 

Door de aanleg (en gebruik) van de verbrede weg zullen sommige beschermde soorten nega
tieve effecten ondervinden. Voor tabel 1-soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelin
gen, deze worden dan ook niet verder behandeld. 

Voor een aantal tabel 2- en 3-soorten alsmede vogels zijn effecten en overtredingen van de 
Flora- en faunawet niet uitgesloten, zo blijkt uit de natuurtoets. Tabel 3 geeft een overzicht van 

de soorten waarop effecten niet worden uitgesloten, met daarachter de artikelen uit de flora- en 
faunawet die -mogelijk- worden overtreden indien geen maatregelen worden getroffen. 

Soortgroep Soortsnaam Beschermingsregime 

Va.?.!pl~!l!~!l ______________ Ij.9_'!c:l~~!!:!Lc.! _________________ !§_b_~~ _________________ . 

____________ ....JY1E.El!~~~~~!l_'lQ!9~~ _______ .I§P_~ 2 _ ______ __ _ 

Sl"enorchis Tabel 2 

Rietorchis Tabel2 

'\,Ig.ft~~ ________________ Ij~~.!l:I!:!~ _______________ .s_~t~~~ _______ _ 
Rans~~ ________ ~.!~=orc:.:ie=_4_'__ __ , ___ _ 

Vle~£~~5l_n _______ ~'2.e~.s'_n_e dW~9vleermuls__ Tabel 3 

_______ .;.o.M:;:.ee=rvleermuis Tabel 3 
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. __________________ ~~~l~~~a~~ _______________ Tap_~~L _________________ . 

. ________________________ ~'!~~~~_e_rI!1.!lJ~ _______________ ~p_~~~ ____________ . 
__ ~Ta=bel_L ______ _ 

Tabel 3: Beschermde soorten waarop effecten worden verwacht en waarvoor maatregelen dienen te worden getroffen 

(nader uit te werken in een mitigatieplan) 

Voor de tabel 2-soorten kan door mid del van het werken conform een goedgekeurde gedrags
code Flora- en faunawet een vrijstelling verkregen worden voor de ontheffingsplicht. Een ge
dragscode beschrijft maatregelen welke getroffen dienen te worden om effecten te minimalise
ren en/of te voorkomen. Ook kan gekozen worden om ontheffing aan te vragen; dan zullen 
maatregelen ook noodzakelijk zijn. Voor de overige soorten dienen ook maatregelen te worden 
getraffen en een ontheffing te worden aangevraagd. 

De mogelijke maatregelen zijn in grate lijnen beschreven in de natuurtoets. De te treffen maat
regelen zijn nader in een mitigatieplan uitgewerkt. (PM) Op basis van dit mitigatieplan kan een 
ontheffing worden aangevraagd. 

V~~r tabel 3-soorten uit de bijlage IV van de Habitatrichtlijn zoals de vleermuizen geldt dat voor 
ruimtelijke ingrepen aileen ontheffing verleend wordt indien er geen alternatief beschikbaar is en 
op grand van een wettelijk belang uit de Habitatrichtlijn. Dit zijn: 
1. Bescherming van wilde flora en fauna en instandhouding van de natuurlijke habitats; 
2. Ter voorkoming van ernstige schade aan onder andere gewassen, veehouderijen , bossen 

en wateren; 
3. In het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid of andere dwingende redenen 

van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en 
voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

4. Ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie van soorten; 
5. Onder strikt gecontroleerde omstandigheden vangen, plukken of in bezit hebben van soor

ten. 

V~~r het verstoren van broedende vogels tijdens de broedperiode wordt geen ontheffing ver
leend. Voor het aantasten van vogels en/of de jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaat
sen geldt een zware toets, vergelijkbaar met die van tabel 3-soorten. Een ontheffing wordt ai
leen verleend indien er geen alternatief beschikbaar is en aan specifieke wettelijke criteria wordt 
voldaan, voortkomend uit de Europese Vogelrichtlijn. Deze criteria zijn : 
1. Volksgezondheid of openbare veiligheid ; 
2. Veiligheid van het luchtverkeer; 
3. Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren; 
4. Bescherming van flora en fauna; 

5. In verband met onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie van soorten; 
6. Onder strikt gecontraleerde omstandigheden vangen, plukken of in bezit hebben van soor

ten. 

Memo vervolgonderzoek en onderzoek naar aanleiding van aanpassing ontwerp wegtrace d.d. 
13 me; 2013 

Door Arcadis is een memo opgesteld van: 
1. De eerste resultaten van het vervolg onderzoek; 
2. Aanpassingen n.a.v. het gewijzigde ontwerp van het trace. 

49 



-._-----

r: 

- Trice 

_ Ecologlsche hoofdltructuur 

_ Nette ecologlsche verblndlngszone 

_ Robuuste natte ec:ologlsche verbindingszone 

Figuur 13: Ligging trace en de EHS 

Ontwerp bestemmingsplan 'Verdubbeling Tractaatweg', 6 juni 2013 

, 
\ .. 

, ... 
...,--f. 

" 

.I '" ..,~ 
J\ ~-

50 

.... 

L .. ~ . 

Zoule • 

POUcke4 

, > ' • 
\ 



( 

( 

Ontwerp bestemmingsplan 'Verdubbeling Tractaatweg', 6 juni 2013 

Ad 1. 
Het vervolg onderzoek bevat de eerste resultaten van het vervolgonderzoek naar broedvogels 

en vleermuizen in en nabij de te slopen gebouwen. Dit zijn resultaten van de eerste inventarisa

tierondes in april-mei 2013. 

Conclusie: op meerdere locaties zijn gewone dwergvleermuizen waargenomen met indicatie 

voor verblijfplaatsen. Tevens op meerdere plekken broedende eksters. Effecten op deze be

schermde soorten kunnen gemitigeerd en gecompenseerd worden. Vooralsnog mag worden 

verondersteld dat ontheffing Flora- en faunawet verleend wordt bij voldoende mitigatie en com

pensatie. 

Ad 2. 

Ten opzichte van het ontwerp dat is getoetst in 2012 (Natuurtoets ARCADIS, 2012) is het ont

werp op vier locaties aangepast. In de volgende tabellen zijn per verandering de wijziging en de 

consequentie per wettelijk kader weergegeven. Centraal staat de vraag of de conclusies van de 

laatste toetsing aanpassing behoeven. 

Conclusie: De aanpassingen aan het ontwerp hebben een beperkt effect op natuurwaarden op 

de vier locaties. Aileen voor de locatie Axelse Sassing wordt het ruimtebeslag op EHS kleiner, 

waardoor ook de totale compensatietaaksteliing voor het traject verandert. Nieuwe berekening 

van het ruimtebeslag zijn nodig om de definitieve compensatietaakstelling te bepalen. 

Een tweetal aantastingen worden in de natuurtoets genoemd: 

1. de oppervlakte van de EHS neemt af door ruimtebeslag 

2. de toe name van openheid wanneer grote delen van aanwezige bomenrijen gekapt worden , 

leidt tot een aanzienlijke aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken. 

Het is noodzakelijk om te compenseren voor het verlies. In de tabel 4 is dit opgenomen. 

In tegenstelling tot het MER wordt een effect op de natte ecologische verbindingszone (EVZ) 

'Axelse Kreek <-> Canisvliet' niet genoemd in de natuurtoets. Het trace kruist de EVZ ter hoogte 

van de Sasdijk. De EVZ staat niet vermeld op de provinciale kaarten van de EHS of het natuur

beheerplan. 

V~~r het vaststellen van het bestemmingsplan is het noodzakelijk dat inzichtelijk is waar com

pensatie wordt uitgevoerd en dat dit financieel en wettelijk haalbaar is. V~~r ingrepen met een 

effect op de EHS dient aan getoond te worden dat er een groot maatschappelijk belang is geen 

reele alternatieven zijn. Indien aan beide voorwaarden wordt voldaan dient de aantasting te 

worden gecompenseerd. 

De onderbouwing waarom er geen reele alternatieven zijn en er sprake is van een groot maat

schappelijk belang wordt gegeven in de MER. Hieruit blijkt dat er geen reeel alternatief is waar

bij de aantasting van de EHS kleiner is en er sprake is van een groot maatschappelijk belang. 

In overleg met het Bevoegd Gezag (Provincie Zeeland) is vervolgens bepaald dat op een deel 

van een perceel grenzend aan de Zwartenhoekse Kreek compensatie zal plaats vinden (figuur 

14). Het betreft 5,8 hectare, die als moeras en kru iden- en faunarijk grasland natuurtype wordt 

vormgegeven. 

Op van basis van alternatievenafweging, belangbepaling en de bepaling van het compensatie

gebied kan in redelijkheid worden gesteld dat een ontheffing voor wat betreft de EHS aantasting 

zal worden verkregen. Er vindt per saldo geen oppervlakteverlies van de EHS plaats. 
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deel nr natuurbeheertypen code oppervlak 

m2 

Ruimtebeslae wee * 
Noord (Schapenbout) 1 haagbeuken-en essenbos N14.03 109 

2, 2426 

Midden 1 moeras NOS.01 20806 

(Axelsche sassing en 2 loete plas N04.02 S 

2 kruiden- en faunarijk grasland N12.02 2213 

2 moeras NOS.01 10752 

Zwartenhoekse kreek) 3 moeras N05.01 1425 

4 moeras N05.01 6606 

S kruiden- en faunarijk grasland N12.02 310 

6 moeras N12.01 1089 

7 basisgrasland A02.0I 0 

8 kruiden- en faunarijk grasland N12.02 440 

9 kruiden- en faunarijk grasland N12.02 848 

10 loete plas N04.02 0 

10 moeras NOS.Ol 0 

11 moeras N05.01 0 

Zuid 1 vochtig hooiland NIO.02 201 

(Dijken Oost Zeeuws Vlaanderen) 

subtotaal 47230 

Versnipperine EHS * a moeras NOS.01 0 

Axelse sassing b moeras N05.01 13304 

c moeras N05.01 11Rn? 

d moeras NOS.OI 10352 

subtotaal 35458 

Correctie ** moeras N05.01 -25000 

VKA t.ov. Natuurtoets 

Axelse sasssing 

totaal 57688 

• op~ basis Natuurtoets Arcadis 2012 

•• op basis berekening provincie Zeeland 

Tabel 4: EHS compensatieopgave Tractaatweg 

Zwartenhoekse kreek 

Tractaatweg 

~ .... 
Figuur 14: Locatie compensatie EHS 
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Natuurbeschermingswet 1998 
In de omgeving van het plangebied liggen verschillende Natura 2000-gebieden, zie figuur 15. 
Het gebied 'Canisvliet' ten zuidwesten van het plangebied is aangewezen als Natura 2000-
gebied De kortste afstand tussen het trace en 'Caniscliet' is ongeveer 170 meter. Andere Natu
ra 2000 gebieden in de omgeving zijn 'Westerschelde & Saeftinghe' (ongeveer 5 km) en 'Vogel
kreek' (ongeveer 10 km). Naast de Nederlandse Natura 2000-gebieden ligt op een afstand van 
ongeveer 4,5 km het Vlaamse Natura 2000-gebied Kreken van Assenede en op ongeveer 6 
kilometer '8ossen en heiden van Vlaanderen: oostelijk deel' . 

De aanpassingen aan de weg leiden niet tot verzilting, verdroging, oppervlakteverlies binnen 
Natura 2000-gebieden, verontreiniging, verandering van overstromingsfrequentie of het bewust 
veranderen van de soortensamenstelling. 

Figuur 15: N2000-gebieden in de omgeving van het trace (bron: EU) 
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Ais gevolg van de aanpassingen van de weg, neemt wei de stikstofdepositie op sommige om

liggende Natura 2000-gebieden toe. Op de Natura 2000-gebieden 'Westerschelde & Saefting

he' , 'Kreken van Assenede' en 'Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel ' is de 

toename zeer klein . Omdat de toename zeer klein is en/of vanwege de aanwezigheid van on

gevoelige habitattypen worden effecten uitgesloten. Vergelijk in dezen is het uitgevoerde onder

zoek 'Tractaatweg Terneuzen: stikstof en Natura 2000 d.d. 28 mei 2013 (bijlage 8) . 

De stikstofdepositie op 'Canisvliet' is groter. In de natuurtoets is daarom in meer detail beoor

deeld of de geringe toename tot effecten kan leiden. Geconcludeerd wordt dat 'gezien de gerin

ge toename en het beperkte be lang van de factor vermesting en verzuring, een negatief effect 

zeer beperkt is en daarmee een significant effect uitgesloten'. In de natuurtoets wordt gesteld 

dat een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 hiervoor kan worden ver

leend. 

5.5.3 CONCLUSIE 

Flora- en faunawet 

PM: Op basis van het mitigatieplan kan in redelijkheid gesteld worden dat negatieve effecten op 

beschermde soorten grotendeels te niet kunnen worden gedaan . Een effect op de staat van in 

standhouding van de soorten wordt daarom niet verwacht. 

In de natuurtoets wordt gesteld dat als wettelijke belangen dwingende redenen van groot open

baar belang kunnen dienen en dat er geen alternatieven zijn met minder negatieve effecten. 

Daarom is het in redelijkheid te verwachten dat een ontheffing verleend zal worden. De Flora

en faunawet is daarmee geen belemmering voor de uitvoerbaarheid het bestemmingsplan. 

EHS 

Op van basis van alternatievenafweging, belangbepaling en de bepaling van het compensatie

gebied kan in redelijkheid worden gesteld dat een ontheffing voor wat betreft de EHS aantasting 

zal worden verkregen. De EHS is daarmee geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan. 

Natuurbeschermingswet 1998 

Op basis van de natuurtoets zijn significante effecten zijn uitgesloten. De uitvoerbaarheid van 

het bestemmingsplan is hiermee aangetoond. 

5.6 Geluidhinder 

Voor de variantenafweging van de aanpassing van de Tractaatweg heeft de Provincie een MER 

uitgevoerd naar de geluideffecten van de verschillende varianten . 

In het kader van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van 

de wijzigingen aan de Tractaatweg en het onderliggende wegennet. Bij een fysieke wijziging 

van een weg wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluideffecten in de omge

ving. 

5.6.1 WET- EN REGELGEVING 

Aile wegen zijn in principe gezoneerd, uitgezonderd woonerven en 30 km/uur wegen . Voor ge

zoneerde wegen geldt een voorkeursgrenswaarde (Lden) van 48 dB. Daarnaast geldt een 
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maximale ontheffingswaarde van 58 dB en indien de geluidbelasting in de huidige situatie hoger 
is dan 53 dB, 68 dB voor buitenstedelijke wegen. Bij het wijzigen van een weg is er een relevan

te toename bij een toename van 1,5 dB of meer op geluidgevoelige bestemmingen in de omge
ving . Ais er sprake is van een toename van 1,5 dB is er sprake van reconstructie. Voor recon
structie gelden andere grenswaarden. De wegaanlegger is dan verplicht om maatregelen te 

treffen om de verhoging van de geluidbelasting teniet te doen. 

In de navolgende tabel zijn de grenswaarden die gelden voor nieuwe wegen opgenomen, 

waarna een tabel met de grenswaarde voor reconstructie is opgenomen. 

Geluidgevoelig gebouw Voorkeurs

grenswaarde 

[dB] 

Maximaal toelaatbare geluidbelasting [dB] 

Buitenstedelijke weg Stedelijke weg 

._yyp_njD.l!~!:!~!>_~~!?.~~sL ________________________ 1§ ___________ p_~ ___________________ 6_~ ________ __________ _ 

Woningen, geprojecteerd (geplande nieuw- 48 53 58 

._P.?_l!'!Y)__________________________________ _ _________________________ ___________ __ . 
Onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, ver- 48 58 63 

._P!~~9_~~~z_~!:! ___________________________________________________________________________________________________ . 

. _~~c!~!~_9~~_o~c!!1~J9~.?_~~9~!>_~~~_~!:!j2 _________ 1_8 _______ P1.. _______ _______ ~3 
_~oonwagens_~ndplaatsen 1§_ _ ___ ._?_~m ______________ ~~ __________ _ 
lVerzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra , poliklinieken en medische kleuterdagverblijven 

Tabel 5 Geluidhindernormen nieuwe weg, bestaande geluidgevoelige bestemmingen en geluidgevoelige gebouwen 

Lden 

Situatie Hoogst toelaatbare waarde Maximale grenswaarde 

Niet eerder hogere waarde vastge- Heersende geluidbelasting met on- 63 dB stedelijk gebied 

steld en heersende geluidbelasting <= dergrens van 48 dB 58 dB buitenstedelijk gebied 

.q~c!~ ___ ___ ____________ _____________________________________________________ _______________ _ 

Niel eerder hogere waarde vaslge- Heersende geluidbelasling 

steld en heersende geluidbelasting > 

68 dB 

.q~-q~-------------------------------------------------------------------------- --------------------------
Eerder vastgestelde hogere waarde Laagste van: 63 dB stedelijk gebied 

Heersende waarde (ondergrens 48 58 dB buitenstedelijk gebied 

dB) 68 dB saneringswoningen* 

------_. Eerder vastgestelde hogere waarde 

'Hoger dan 68 dB is mogelijk, maar dan is bij reconstructie geen toename meer mogelijk 

Tabel6 Grenswaarden bij reconstructie, bestaande weg en bestaande of geprojecteerde woningen 

Omgevingsp/an 2012-2018 

In het Omgevingsplan 2012-2018 is het uitgangspunt van de Provincie Zeeland om geluidsstil 
asfalt toe te passen voor aile nieuw aan te leggen provinciale wegen en bij verbredingen van 
bestaande provinciale wegen, als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1. Er moet sprake zijn van een overschrijding van de voorkeurgrenswaarde uit de Wet Geluid
hinder voor wegverkeerslawaai en er moet dus een wettelijke plicht zijn tot het treffen van 

maatregelen; 
2. De toepassing van geluidsstil asfalt moet technisch mogelijk zijn en kan dus op dit moment 

nog niet worden toegepast op kruispunten en rotondes; 
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3. Stil asfalt wordt aileen toegepast op provinciale wegen met meer dan 3 miljoen motorvoer

tuigen per jaar; 

4. Er moet sprake zijn van een cluster van woningen. 

De verdubbeling van de N62 Tractaatweg voldoet aan deze voorwaarden. Bij de aanpassing 

van de weg wordt geluidsstil asfalt toegepast. Na het opstellen van het MER is al besloten om 

ge!uidsstil asfalt toe te passen. Het ge!uidsreducerend asfalt DDA (dunne deklagen type A) of 

gelijkwaardig maakt integraal onderdeel uit van het civieltechnisch ontwerp van de verdubbeling 

van de N62 Tractaatweg. 

5.6.2 EFFECTEN EN CONCLUSIE 

Uit het akoestisch onderzoek voigt dat er voor de Tractaatweg geen sprake is van een toename 

van 2 dB of meer tussen de heersende en de toekomstige plansituatie. Hierdoor is er geen 

sprake van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder. Er hoeven geen aanvullende 

maatregelen te worden afgewogen en er hoeven geen hog ere waarden te worden aangevraagd 

voor woningen. 

In het akoestisch onderzoek heeft tevens onderzoek naar het onderliggend wegennet plaatsge

vonden. De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Finlandweg, de Koegorsstraat en 

de nleuwe verblndlngsweg tussen de Eversdam en de Sasdijk binnen het plan is maximaal 48 

dB. Langs de Eversdam is de geluidbelasting in de huidige en toekomstige situatie boven de 

voorkeursgrenswaarde (48 dB). De geluidbelasting neemt door de wijziging minder dan 2 dB 

toe, waardoor er geen sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. In het on

derzoeksgebied van de overige wegen van het onderliggende wegennet zijn geen geluidgevoe

lige bestemmingen aanwezig, waardoor de wijzigingen mogelijk zijn . Aangezien er voor het on

derliggend wegennet geen sprake is van reconstructie of overschrijding van de maxima Ie ont

heffingswaarde hoeven geen maatregelen te worden onderzocht en geen aanvullende hog ere 

waarden te worden aangevraagd. 

Voorts zij nog opgemerkt dat ter hoogte van Schapenbout geen geluidwal nodig is. De nu ge

projecteerde aarden wal is om visuele hinder te voorkomen. 

5.7 Externe veiligheid 

5.7.1 WET- EN REGELGEVING 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij 

het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als benzine, LPG en ammoniak 

over weg, water, spoor en door buisleidingen. Voor de toetsing geldt dat een weg op zich zelf 

geen beschermd object is, wat inhoudt dat een weg niet beschermd hoeft te worden voor moge

lijke risico's vanuit de omgeving. Een weg kan wei een risicobron zijn door vervoer van gevaar

lijke stoffen over deze weg. 

Toetsingskader transport over de weg 

In deze paragraaf wordt het huidige (circulaire Rnvgs) en nieuwe beleid (Besluit Transportrou

tes Externe Veiligheid) toegelicht ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 

weg. 
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Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (circulaire Rnvgs) 

V~~r het vervoer gelden op dit moment de normen uit de nota Risiconormering vervoer gevaar
lijke stoffen en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. In de circulaire wordt 

de risicobenadering uitgewerkt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Oat beleid wordt in de 
Circulaire geoperationaliseerd door de introductie van de risicobenadering. De risicobenadering 

bestaat uit een viertal stappen: 
1. Identificatie van risico's; 

2. Risicoanalyse; 
3. Toetsing van de risico's aan normen; 
4. Risicoreductie en aspecten van zelfredzaamheid en hulpverlening. 

Plaatsgebonden risico 
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar op overlijden van een onbeschermd individu 

op een bepaalde locatie naar aanleiding van een incident met gevaarlijke stoffen. Voor nieuwe 
situaties is de maximale toelaatbare overlijdenskans van een persoon 1x10-6 Ijaar (1 op een 
miljoen) (verder: 10-6). Dit betekent dat bij nieuwe situaties de grenswaarde wordt overschre

den als zich woningen of andere kwetsbare objecten tussen de 10-6 risicocontour en de in

richting of transportroute bevinden. 

Groepsrisico 
Het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kans per jaar per kilometer transportroute, dat tenminste 

ien mensen het slachtoffer worden van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR is niet ruim
elijk weer te geven met contouren maar wordt doorgaans uitgedrukt in een grafiek waarin het 

aantal slachtoffers wordt uitgezet tegen de cumulatieve kans dat een dergelijke groep slachtoffer 
wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen: de f/N- curve. Het GR wordt bepaald binnen het 
invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Het GR dient bij een overschrijding van de orienta

iewaarde of bij een toename van het GR ten opzichte van de huidige situatie, verantwoord te 

worden door het bevoegd gezag. 

Toekomstig beleid: Besluit Transportroutes Externe Veiligheid (Btev) 

Met het doel een duurzaam evenwicht te creeren tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, 
ruimtelijke ontwikkelingen en veiligheid is het Basisnet ontstaan. Het basisnet wordt aange
stuurd door het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid (Btev) dat naar verwachting in 2013 
in werking zal treden. Met het Btev komt de circulaire Rnvgs te vervallen. 

In het Basisnet wordt rijksinfrastructuur (weg, water en spoor) ingedeeld in drie categorieen. 
Aaniedere categorie is een gebruiksruimte en een zone met ruimtelijke beperkingen gekoppeld. 

De gebruiksruimte geeft de begrenzing van het risico van het transport aan, wat onder andere 
neer komt op een plafond voor het aantal transportroutes met gevaarlijke stoffen over die weg. 
In een zone aan weerszijden van de weg, waterweg of spoor gelden beperkingen voor rUimtelij
ke ontwikkelingen. De Tractaatweg is ingedeeld in categorie 1. Routes waar het vervoer van 

gevaarlijke stoffen geen beperkingen krijgt opgelegd, maar waar wei ruimtelijke beperkingen 
gelden. De beperking is op 0 meter vastgelegd (er is geen zone dus). 

Provinciale beleidsvisie externe veiligheid, Verantwoorde risico's (2012) 

De provincie beschrijft in deze visie de ambitie om de Zeeuwse burgers, bezoekers en bedrijven 
een hoog beschermingsniveau te bieden tegen de risico's van de omgang met gevaarlijke stof

fen. Daarnaast wil de provincie ook de economische vitaliteit versterken. Daarom is regelmatig 
een afweging nodig welk risiconiveau acceptabel is om een veilige omgeving te realiseren . 
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Het doel van het externe veiligheidsbeleid is het voarkomen van ongevallen door het zoveel 
mogelijk beperken van de risico's waaraan burgers worden blootgesteld die verbonden zijn aan 
de praductie, de verwerking en het voervoer van gevaarlijke stoffen. 

Het provinciaal externe veiligheidsbeleid rust op twee pijlers: 
1. De effectieve en efficiente uitvoering van wet- en regelgeving. 

2. !nvu!!ing van de eigen be!eidsvrijheid met !ocatiebeleid als belangrijkste instrument. 

De volgende drie sporen worden gevolgd: 

• Brongericht beleid. Via vergunningverlening en handhaving worden de oorzaken van risi
co's aangepakt. Bran gericht beleid heeft de voorkeur. 

• Omgevingsgericht beleid. Door ruimtelijke inrichtingsmaatregelen wordt gezorgd voor een 
zo veilig mogelijke leefsituatie. In dit beleid staat een gebiedsgerichte benadering centraal. 

• Rampenbestrijding. Hierbij gaat het om de voorbereiding op (de bestrijding van) calamitei
ten . 

am de risico's in kaart te brengen worden de veiligheidscriteria plaatsgebonden risico (PR) en 
groepsrisico (GR) gehanteerd. 

Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Terneuzen 

Het doel van deze beleidsvisie is het beperken van de risico's voor burgers tot een aanvaard

baar minimum. Het aanvaardbare risiconiveau verschilt per situatie en de beleidsvisie biedt 
handvatten voor de afwegingen in dit kader. 
In de visie wordt voor wat betreft het PR genoemd dat de grens- en streefwaarden uit het BEVI 
en de Circulaire Rnvgs en de bijbehorende definities voor kwetsbare en beperkt kwetsbare ob
jecten gehanteerd worden. Voor het GR is aangegeven wanneer een berekening hiervan nood

zakelijk wordt geacht en dat verder de criteria uit de Handreiking Verantwoordingsplicht gevolgd 
worden. 

Voor PR en GR geldt dat in principe de huidige situatie in het landelijk gebied, waarin de 
Tractaatweg is gelegen, enkel bij zeer zwaarwegende motieven mag verslechteren. 

Besluit externe veiligheid Buisleidingen (Bevb) 

Het Besluit houdende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voar het vervoer van gevaarlijke 
stoffen door buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen 

(Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt de taken en verantwoorde
lijkheden van de leidingexploitant en de gemeenten. 
De exploitant heeft een zorgplicht voor een goed beheer en onderhoud van de buisleidingen, 
een saneringsplicht om bestaande knelpunten waar er een overschrijding van het PR is binnen 
3 jaar aan te pakken en een plicht tot het opstellen van een veiligheidsmanagementsysteem. 
De normstelling uit het Bevb is in lijn met het besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het 
PR en het GR zoals berekend voor de leidingen is leidend. 

Daarnaast stelt het Bevb verplicht om een belemmeringenstrook aan weerszijden van de leiding 

vrij te houden (met daaraan gekoppeld een vergunningenstelsel voor uitzonderingen). Een om
gevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamhe

den kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden niet strijdig zijn 
met de veiligheid van de leiding en van de bijbehorende belemmeringenstrook. Alvorens de 

omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd gezag indien verplicht gesteld advies in bij 
de leidingbeheerder en/of bij het ministerie I&M omtrent de vraag of door de voorgenomen wer-
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ken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet onevenredig worden geschaad en wel

ke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele schade te voorkomen. 

De verbreding van de weg vindt deels plaats in de leidingenstrook zelf. Een dwarse kruising van 

een dergelijke strook is technisch en planologisch met kunstwerken op te lossen. De leidingen 

zijn dan in het beginsel nog voldoende bereikbaar. Een grotere overlap kan het functioneren 

van de buisleidingenstrook aantasten. V~~r de vergunningsaanvraag moet in beeld worden 

gebracht in hoeverre dit aan de orde is en welke aanpassingen noodzakelijk zijn. 

5.7.2 EFFECTEN 

Mede op basis van het MER Tractaatweg is een voorkeursalternatief gekozen. Het voorkeursal

ternatief is gebaseerd op alternatief 2 uit het MER met op sommige plekken een versmalling 

van de midden berm. Ten behoeve van dit voorkeursalternatief dienen de gevolgen voor de ex

terne veiligheid te worden onderzocht. Dit onderzoek richt zich op de gevolgen v~~r het plaats

gebonden risico en het groepsrisico. 

In de vigerende wetgeving omtrent transport van gevaarlijke stoffen (Circulaire Risiconormering 

vervoer gevaarlijke stoffen) is aangegeven dat in sommige gevallen de berekening van het 

plaatsgebonden risico en groepsrisico achterwege kan blijven. Hiervoor zijn vuistregels opge

nomen in de (concept) Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) die de gebruiker een indi

catie geven wanneer een berekening zinvol is. Met de vuistregels kan op basis van de trans

portintensiteit van gevaarlijke stoffen, bebouwingsafstanden en bevolkingsdichtheden langs de 

weg ingeschat worden of dit tot een overschrijding van de grenswaarde v~~r het plaatsgebon

den risico (PR 10-6) dan wei of dit tot een overschrijding van minimaal 10% (0,1) van de orien

tatiewaarde voor het groepsrisico (GR) kan leiden. 

De vuistregels zijn toegepast op het voorkeursalternatief. Hieruit blijkt dat de transportintensiteit 

van gevaarlijke stoffen, zoals die ook is gehanteerd in het MER, geen plaatsgebonden risico 

voor de grenswaarde PR 10-6 per jaar veroorzaakt. Ook eerder uitgevoerde risicoanalyses 

(AVIV, 2006) tonen aan dat er geen PR 10-6 contour wordt berekend voor de Tractaatweg. Het 

plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor het voorkeursalternatief. 

Het groepsrisico is, op basis van de vuistregels, zowel in de huidige als toekomstige situatie niet 

hoger dan 0,1 keer de orientatiewaarde. Dit is het gevolg van de lage bebouwingsdichtheid 

langs de Tractaatweg. Een berekening van het groepsrisico kan hierdoor achterwege gelaten 

worden. In de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is opgenomen dat een toe

name van het groepsrisico of overschrijding van de orientatiewaarde moet worden verantwoord. 

Omdat hiervan geen sprake is kan de verantwoording achterwege gelaten worden. De Circu

laire zal naar verwachting in 2013 worden vervangen door het Besluit externe veiligheid trans

portroutes. Anticiperend op dit besluit (artikel 8 lid 2 onder a), mag de verantwoording van het 
groepsrisico ook achterwege gelaten worden. In de beleidsvisie externe veiligheid van de ge

meente Terneuzen wordt in paragraaf 2.6 tevens genoemd dat tot een factor 10 onder de orien

tatiewaarde geen uitgebreid onderzoek naar het groepsrisico wordt vereist. 

Tot slot wordt vermeld dat in het bestemmingsplan geen nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsba

re objecten mogelijk worden gemaakt en dat op basis van eerdere onderzoeken is gebleken dat 

er geen sprake is van saneringssituaties vanwege het plaatsgebonden risico of aandachtspun

ten vanwege het groepsrisico bij bestaande kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. 
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5.7.3 CONCLUSIE 

Op basis van het bovenstaande zijn er geen belemmeringen van het voornemen ten aanzien 

van het aspect externe veiligheid . 

5.8 Luchtkwaliteit 

5.8.1 WET- EN REGELGEVING 

Bij bestemmingsplanwijzigingen dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de eisen 
voor de luchtkwaliteit zoals opgenomen in de Wet luchtkwaliteit (titel 5 titel 2 van de Wet milieu
beheer) . Volgens de 'Wet luchtkwaliteit' is een voorgenomen ontwikkeling wettelijk inpasbaar 
als er geen grenswaarden worden overschreden. 

Voor luchtkwaliteit zijn met name fijn stof (PM lO en PM 2.5) en stikstofdioxide (N02) kritisch . Voor 
PM2,5 geldt volgens voorschrift 4.4 tweede lid van bijlage 2 van de Wet milieubeheer dat bij be
sluitvorming v66r 2015 geen toetsing aan de grenswaarde nodig is. Bovendien is de verwach
ting op basis van de huidige inzichten dat als wordt voldaan aan de grenswaarden voor PM 1Q, 

dit ook het geval zal zijn voor PM2,5' Daarom wordt in deze paragraaf aileen ingegaan op de 
stoffen N02 en PM lO . 

5.8.2 EFFECTEN 

Voor dit project is reeds onderzoek gedaan naar de te verwachten luchtkwaliteit in de huidige 

situatie en na reconstructie van het trace. Dit onderzoek is opgenomen in de MER Tractaatweg. 
Uit dit luchtkwaliteitonderzoek en uit de NSL-monitoringstool voigt dat de concentraties PM10 
en N02 langs de Tractaatweg en de directe omgeving in de autonome en plansituatie ruim on

der de grenswaarden blijven: 
• Uit de NSL-monitoringstool voigt dat ter hoogte van de Tractaatweg ten noorden van het 

plangebied (project Sluiskil) de concentratie maximaal 22 jJg/m3 voor N02 en PM 1 0 in 
2015 bedraagt (zonder planontwikkeling). Uit het luchtkwaliteit onderzoek ten behoeve van 
de MER wordt tevens de hoogste concentratie berekend aan de noordzijde 

• De berekende concentraties in de situatie met planontwikkeling in het MER-onderzoek lig
gen zeer ruim onder de grenswaarde van 40 jJg/m3 (max. 21 en 25 jJg/m3 in 2014 respec
tievelijk berekeningen voor N02 en PM10 uitgaande van het onderzoek in 2008). 

Ten opzichte van de uitgangspunten die in het eerdere luchtkwaliteitonderzoek zijn gehanteerd 
zijn enkele kleine wijzigingen opgetreden, namelijk: 
• Er zijn nieuwe verkeergegevens beschikbaar, afkomstig uit het NRM. Deze verkeersgege

yens zijn lager dan de gehanteerde verkeersgegevens in het onderzoek voor de MER. Dit 

betekent dat de bijdrage van het wegverkeer (en daarmee ook de totale concentratie) zoals 
berekend in MER-onderzoek een overschatting is, in de verkeersparagraaf (5.10) wordt in
gegaan op de verschillen in de verkeersgegevens 

• De achtergrondconcentraties zijn tussen het MER.-onderzoek in 2008 en nu gewijzigd. De 

meest actuele achtergrondgegevens die nu beschikbaar zijn in rekenmodellen, zijn van 
2012. De prognoses voor de achtergrondconcentraties in 2015 zijn voor N02 verhoogd met 
circa 3,7 (afgerond 4) jJg/m3 . De achtergrondconcentraties voor PM10 zijn verlaagd. 
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• De emissiekentallen zijn dus tussen 2008 en 2013 gewijzigd. Tussen 2008 en 2013 bete
kent dit een maximale toename van de emissiekentallen van 83% voor N02 De bijdrage 
van N02 was maximaal 3 !-Ig/m3 verhoogd met 83 % levert dit een toename van 5,5 !-Ig/m3. 
Voor PM10 zijn de emissiefactoren lager dan in 2008. 

• Uitgaande van de toename van de achtergrond van 4 !-Ig/m3 en door de gewijzigde emis
siekentallen van 5,5 !-Ig/m3 ten opzichte van de berekende concentraties van 21 !-Ig/m3 voor 
N02, blijft de concentratie N02 nog steeds ruim onder de grenswaarde (40 !-Ig/m3). Voor 
PM10 zijn de waarden lager dan in 2008. 

5.8.3 CONCLUSIE 

Op basis van het eerder uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek en bovenstaande analyse van 
wijzigingen in uitgangspunten kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen bestemmings
planwijziging niet leidt tot overschrijdingen van grenswaarden voor de luchtkwaliteit en daarmee 
wettelijk inpasbaar is op basis van artikel 5.16 lid 1 a van de Wet milieubeheer. 

5.9 Landschap 

5.9.1 BELEID 

Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 (provincie Zeeland) 
Zoals reeds in paragraaf 4.2 is beschreven, is in het Omgevingsplan het uitgangspunt het be
houd en de bescherming van waardevolle landschappen en cultuurhistorische waardevolle 
elementen, genomen. Daarnaast biedt de provincie ruime ontwikkelingsmogelijkheden. Om de 
uitgangspunten 'behoud, bescherming en ontwikkeling' te waarborgen is de Handreiking Land
schap, Het Landschap van Zeeland-beschrijving van het landschaps-DNA en ontwikkelingsper
spectief opgesteld. 

V~~r Oost-Zeeuws-Vlaanderen wordt het landschap als voigt beschreven. Het landschap van 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen strekt zich uit vanaf de Braakman in het westen tot en met de Hedwi
gepolder in het uiterste oosten. Het open agrarische landschap wordt onderbroken door de in
dustriele Kanaalzone. Oost Zeeuws-Vlaanderen is hiermee een landschap met twee gezichten: 
enerzijds ongerept puur agrarisch en anderzijds dynamisch industrieel en maritiem. 
Het agrarische landschap wordt bepaald door het historische dijkenpatroon dat in veel gevallen 
is beplant met een strakke opgaande populierenbeplanting. Dit patroon wordt dooraderd met 
diverse kreekrestanten in verschillende soorten en maten. 
Net als in het westen vormt de Staats-Spaanse Linie ook in het oosten een bijzondere aaneen
schakeling van liniedijken, fortificaties en waterlopen. De machtige zeedijk langs de Wester
schelde markeert de grens van het binnendijks gebied. Het landschap straalt ten oosten van 
Terneuzen een landelijke rust uit. Gelet op de nabijheid van het industriegebied van Antwerpen 
is dit bijzonder. De zuidelijke grens wordt gevormd door de dekzandruggen rond Hulst en Koe
wacht. De noordoostgrens wordt gemarkeerd door het in 1530 verdronken land van Saeftinge. 
Dit schorrengebied is een waardevol natuurgebied, waar zichtbaar is hoe het landschap van 
zeeland er uitzag voordat er inpolderingen waren. 

Inpassen van nieuwe elementen en ontwikkelingen (waaronder wegen) moeten aansluiten bij 
het bestaande karakter I opbouw van het landschap en mogen het landschap niet verstoren. 
Elke ontwikkeling is anders qua aard en schaal en elk landschapstype stelt andere eisen. Om 
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deze reden is er dan ook geen algemene normstelling voor landschappelijke inpassing. De 
Tractaatweg is grotendeels gelegen in het dijkenlandschap. Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt 

hier onder andere dat de versterking van de structuur van dijken nadrukkelijk aandacht moet 

krijgen . 

5.9.2 EFFECTEr-! 

Het landschap is de weerslag en het samenspel van de verschillende onderliggende biotische, 

a- en antropogene (mens en grondgebruik) factoren . Het landschap is echter niet aileen te be
schouwen als de resultante van historische ontstaansprocessen, maar ook als kader waarbin
nen nieuwe ontwikkelingen zullen plaatsvinden, zowel onder invloed van natuurlijke processen 

als door invloeden van de mens . 

• W~t .. 

__ '''f'lih.ftul)p'hl~'' "I nil tVVI' 

Wt<) 

Figuur 16: Landschappelijke kwaliteit nabij projectgebied Tractaatweg 
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De huidige Tractaatweg doorsnijdt voornamelijk het dijkenlandschap. Het dijkenlandschap wordt 

gekenmerkt door een sterk open en agrarisch karakter (vooral het zuidelijk deel). De openheid 

wordt doorsneden door de verschillende dijklichamen met begeleidende beplanting, een pa

troon van rechte wegen, nederzettingen en verspreid liggende kreekresten. In de nabijheid van 

de Tractaatweg zijn nog herkenbare beplantingslijnen gelegen langs onder andere de Graaf 

Jansdijk, Molenstraat, Eversweg en de Sasdijk. Op verschillende plekken langs de Graaf Jans

dijk is ook karakteristieke lintbebouwing aanwezig (Westdorpe en Schapenbout). 

De Tractaatweg kent een hoogteligging van 2 meter boven NAP (circa 0,70 m boven maaiveld). 

De ongelijkvloerse aansluitingen zoals deze in de nieuwe situatie bij Zwartenhoek en Molenver

korting worden gerealiseerd komen op een hoogte 8 a 9 meter boven NAP. Bij de aansluiting 

met de Axelse Sassing verandert de hoogteligging in de nieuwe situatie beperkt, maar neemt 

het ruimtebeslag van de weg toe. De hoogteligging is bepalend voor de beleving vanuit het om

liggende landschap omdat dit leidt tot belangrijke reliEHwijzigingen in het vlakke landschap. Bo

vendien leiden de verschillende lussen en aanvoerwegen tot een verdere versnippering van het 

relatief open poldergebied. Ook de bredere doorsnijding van enkele dijkstructuren en beplan

tingspatronen hebben een negatief effect op de landschappelijke karakteristiek. De geplande 

ingrepen hebben zo een aanzienlijke visuele impact op het landschap. Om de impact van de 

verbrede Tractaatweg op het landschap te mitigeren, worden inpassingsmaatregelen voorge

steld. Voor de mogelijke inpassingsmaatregelen wordt verwezen naar het routeontwerp voor de 

N62 'Vensters op Zeeland' en het MER Tractaatweg N62. 

5.9.3 CONCLUSIE 

De voorgenomen verbreding en aanpassing van de N62 leidt tot een negatief effect op het 

overwegend open dijkenlandschap. De aantasting van de landschappelijke karakteristiek en 

landschappelijk waardevolle patronen worden, in lijn met het provinciale en gemeentelijk cul

tuurhistoriebeleid en op basis van het routeontwerp 'Vensters op Zeeland en de mitigerende 

maatregelen zoals voorgesteld in het MER Tractaatweg N62, gemitigeerd. 

5.10 Verkeer 

5.10.1 WET- EN REGELGEVING 

Structuurvisie Infrastructuur en ruimte 

De structuurvisie infrastructuur en ruimte geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en 

mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimte

lijke consequenties. In deze structuurvisie schetst het Rijk ambities tot 2040 en doelen, belan

gen en opgaven tot 2028. De kernambitie is een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig 

Nederland. 

Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig 

te houden voor de middellange termijn (2028): 

• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimte

lijk-economische structuur van Nederland; 

• Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 

gebruiker voorop staat; 

• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuur

historische waarden behouden zijn. 
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Netwerkanalyse Zeeland 
In de netwerkanalyse Zeeland, opgesteld door de provincie Zeeland, in samenwerking met 

Rijkswaterstaat en andere Zeeuwse overheden, wordt de hoofdstructuur van Zeeland onder de 
loep genomen. Hierin komen een aantal duidelijke knelrelaties naar voren. Aanpassing van on

der andere de N62 Tractaatweg heeft niet aileen een positieve invloed op de gehele Zeeuwse 

structuur maar ook op de loka!e verkeersdruk in Terneuzen. De aanpassing van de kanaalkrul
sing Sluiskil hangt met dit onderwerp nauw samen. 

Actualisatie Provinciaal Verkeers en Vervoersplan Zeeland (PWP) 
Dit plan is op 24 oktober 2008 vastgesteld . Het in 2003 vastgestelde Provinciaal Verkeer en 
Vervoer Plan (PWP) 'Mobiliteit op maat' is de basis voor het herziene PWP. In dit plan is het 

verkeers- en vervoersbeleid van de provincie voor de komende 10 jaar vastgelegd. De hoofd

doelstelling van het PWP luidt als voigt: 
Zeeland biedt aan iedereen 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. " 

Veiligheid , leefbaarheid en bereikbaarheid bepalen de kwaliteit van het verkeers- en vervoer
systeem. Zoals in de doelstelling wordt omschreven, beoogt het provinciale verkeers- en ver
voersbeieid een optlmaal verkeers- en vervoerssysteem aan te bieden, dat recht doet aan de 

verschillende functies in verschillende gebieden. Hiervoor is een zevental gebiedstypen gefor
muleerd. De volgende gebiedstypen worden voor Zeeland onderscheiden als basis voor een 

eigen gebiedsprofiel van het verkeers- en vervoersbeleid: zeehavens I industrie, stedelijk net
werk, dagrecreatie, verblijfsrecreatie, landelijk gebied, cultuurlandschap en natuurgebied. 
Zeeland kent twee gebieden waar de industrie, gekoppeld aan havens, leidend is in de ruimte

lijke structuur. Het accent ligt in deze gebieden op bereikbaarheid. Het plangebied van de Trac

taatweg is gelegen in het gebiedsprofiel van zeehavens I industrie. Het kenmerk van dit gebied
sprofiel is dat de (inter)nationale bereikbaarheid van deze gebieden leidend is. De nadruk ligt 
daarbij op vervoer over water, spoor en buis, en vraagvolgend bij vervoer over de weg. Het 

aanpakken van de Tractaatweg is in het kader van het verbeteren van de externe bereikbaar
heid over de weg essentieel. 

In het 'Actieprogramma PWP 2012' is het project verbreding Tractaatweg opgenomen en ver
ankerd. 'De huidige capaciteit van de weg is onvoldoende om het verkeersaanbod in 2020 zon
der congestie te kunnen verwerken. Om dit te verbeteren wordt de weg omgebouwd tot een 

volwaardige stroomweg 2x2. " 

Gemeentelijk beleid Terneuzen 
Het kader voor het mobiliteitsbeleid van de gemeente Terneuzen is deels een doorvertaling van 

het nationale en provinciale beleid. De algemene doelstelling is: 
'Het bieden van een optimale mobiliteit voor de eigen inwoners en de gebruikers van de 

infrastructuur van de gemeente Terneuzen,afgestemd op de wensen en eisen per deelgebied 
en de beleidsdisciplines economie, ruimtelijk ordeningen milieu en natuur. ' 

Deze doelstelling wordt uitgewerkt in een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Vooruitlo

pend hierop is een nota opgesteld over de huidige en toekomstige verkeersstructuur in de vorm 
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van een wegencategoriseringsplan. Hierin wordt uitgegaan van een verbreding van de regiona

Ie stroomweg Tractaatweg. 

5.10.2 EFFECTEN 

Verkeersafwikkeling 
Een vlotte doorstroming van het verkeer op het provinciaal en gemeentelijk hoofdwegennet is 
primair van belang voor de bereikbaarheid voor het lokale verkeer dat via de Tractaatweg zijn 
herkomst en/of bestemming heeft in de diverse kernen. Tevens heeft de weg volgens het pro
vinciale beleid een regionale stroomfunctie. Een vlotte verkeersafwikkeling is van belang op 
stroomwegen. Een goede verkeersafwikkeling is tevens bevorderlijk voor de leefbaarheid (ver
keershinder) en verkeersveiligheid. De kwaliteit van de verkeersafwikkeling wordt beoordeeld 

aan de hand van de verhouding tussen de verkeersintensiteiten en de capaciteit van wegvak
ken en kruispuntmodelien (IC-verhouding). Zodra deze hoger wordt dan 0,8 ontstaan er afwik
kelingsproblemen en is de capaciteit van de weg niet meer toereikend. 

In de referentiesituatie (situatie MER) is in de avondspits in noordzuid richting een redelijk hoge 
IC-waarde te vinden. Op verschillende wegvakken komt deze boven de 0,8 of zelfs 0,9 uit. 

Daarom wordt de plansituatie met deze situatie vergeleken. 
De hoofdwegvakken van de N62 laten in de plansituatie een lage IC-verhouding zien, varierend 
van 0,3 tot 0,6. De verbetering van de capaciteit is toe te schrijven aan de verbreding maar ook 

aan de ongelijkvloerse kruisingen. De verkeersafwikkeling is daarom beter dan in de referentie
situatie. 

Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid wordt beoordeeld aan de hand van de orientatie en aansluitingen van de 
omgelegde en nieuwe wegverbindingen en de eventuele afsluiting van bestaande wegverbin

dingen. Dit wordt mede bekeken ten opzichte van de ligging van de nieuw voorziene ruimtelijke 
ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken. De consequenties hiervan voor het auto
verkeer worden kwalitatief en kwantitatief beschreven. 
De kwantitatieve beschrijving gebeurt aan de hand van selected links. Selected links geven de 
door de computer berekende toekomstige verkeersintensiteiten op bepaalde punten. Deze in

tensiteiten beschrijven hoe het verkeer zich gaat gedragen vanaf een specifiek gekozen punt. 
Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel verkeer daadwerkelijk gebruik maakt van de 

Tractaatweg. 

Bij het voorkeursalternatief zal de bereikbaarheid verbeteren. In de onderstaande tabel is dat 
aangetoond door het berekenen van de reistijd op het wegvak Belgische grens
Westerscheldetunnel. In de plansituatie treedt voor de avond een winst op van 1,5 en 3,8 minu

ten doordat er ongelijkvloerse kruisingen zijn gerealiseerd. 

Nr. Wegnaam Wegvak Tijd Wegvak- Tijd op knoop- Totale tijd Gemiddelde 

ken (minuten) punten (minuten) (minuten) snelheid (km/h) 

_1 _~~.!9.ische grens - WST MVT AYQ!1.Q...~~~~!:!!i!l __ ~l ___ -'-1"'",5 __ _ 11,2 81 ,4 

L _\:y'1F - BeIQ isch~.9.r..~~VIAYQDst_~fe re!:!!~_11 , 7 1& ________ 1}Jp _______ ...£!.!!.. __ ____ _ 
~ ___ ~Jgische_9!:~~_:..Y.'!§.LJYlVIAYQnd Plan _9,7 0 9,7 94 

.4 __ -'i\L§J_:JI~!9.i?_~il~..9.r.~QL_!Y1...YT A~Q!1_c!EI?_f! __ ~~L ____________ Q __________________ .§l2 __________ Jl.4. ______________ _ 

Tabel 7: Reistijd 
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Door middel van selected links van het doorgaande verkeer op de Tractaatweg is verder beke
ken hoe het verkeer zich in de plansituatie kan gedragen op de Tractaatweg. In de plansituatie 

wordt de Tractaatweg gebruikt als een stroomweg. Er zit veel doorgaand verkeer op de Trac
taatweg. Het wegnemen van de gelijkvloerse aansluitingen leidt tot een toename van door
gaand verkeer op de Tractaatweg in de plansituatie (zie selected links MER Tractaatweg) . De 
bereikbaarheid verbetert daardoor voor de directe omgeving van de Tractaatweg. 

Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid wordt beoordeeld aan de hand van beschikbare gegevens over aantal, 
aard en locaties van ongevallen op de N62, N61 en N258. Vanuit dit ongevallenbeeld worden 
verwachtingen beschreven voor het veiligheidsniveau. De beoordeling op verkeersveiligheid is 

afhankelijk van de mate waarin er sprake is of kan zijn van een Duurzaam Veilige inrichting van 
het wegennet. De (toename van de) verkeersdruk moet in verhouding (blijven) staan tot de 
functie en de inrichting van de weg. De beoordeling van het aspect verkeersveiligheid is zowel 

kwantitatief als kwalitatief. De kwantitatieve invulling wordt gedaan aan de hand van mogelijke 
sluiproutes die in de huidige situatie te verwachten zijn. Door middel van een selected link wor

den de te verwachten routekeuzes in beeld gebracht voor de N252. 

Het intensiteitgebied tussen een volledig belemmerde verkeersafwikkeling (in de file rijden en 
laminaire stroming) en een geheel vrije afwikkeling is een gebied met veel turbulentie in snel
heid en afwikkeling. Dit is een onveilig gebied. Vooral in de ochtend en avondspits verkeert de 
Tractaatweg in dit overgangsgebied met een verhoogd ongevallenrisico. Met het verdubbelen 
van de Tractaatweg zal het verkeer zich vrij kunnen afwikkelen en zal het ongevalsrisico afne
men. Ten opzichte van de referentiesituatie worden door de nieuwe aansluitingen veiligere situ
aties gecreeerd. Door het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen en het realiseren van een 2 

x 2 rijstrook wordt de kans op een ongeval minder. Daarnaast zit er in de plansituatie minder 

verkeer op de Buthdijk en de zuidring van Axel. De selected link van de N252 laat zien dat circa 
30 % van het doorgaande verkeer in de plansituatie kiest voor de Tractaatweg. Dit levert een 
positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid omdat er minder kans is op een ongeval op de 

N252. 

Leefbaarheid autoverkeer en fietsverkeer 

De barrierewerking blijft bestaan, maar door de verbreding van de Tractaatweg is er ter plaatse 
van de aansluitingen een kleinere barrierewerking, omdat de kruisingen ongelijkvloers worden. 

Ten opzichte van de referentiesituatie blijft de oversteekbaarheid in het voorkeursalternatief in 
aantallen gelijk. Er komen echter wei ongelijkvloerse kruisingen bij , waardoor er geen wachttijd 
meer is voor de verkeersregelinstallaties .. 

Bij het aspect verkeersveiligheid is reeds beschreven dat er een afname is op de N252. Hier
door is er minder sluipverkeer te verwachten op deze weg. Daarnaast laat de selected link van 

de N258 zien dat er geen sluipverkeer is op de weg Spui-Magrette. Door de verbeterde afwikke
ling op de Tractaatweg is er op de N252 en de N685 (Spui-Magrette) minder sluipverkeer te 

verwachten. Door de verbreding van de Tractaatweg is in de plansituatie eveneens minder 
vrachtverkeer te verwachten op aangrenzende wegen. Het grootste aandeel van het vrachtver

keer zit in de plansituatie op de Tractaatweg. 
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Gebruikte verkeersintensiteiten 

Voor de onderzoeken in het MER (onderdelen verkeer, geluid en luchtkwaliteit) is gebruik ge
maakt van verkeersgegevens uit het Provinciale verkeersmodel. In het model is de ontwikkeling 

van de ongelijkvloerse Kanaalkruising bij Sluiskil opgenomen. Bij de berekening is rekening 
gehouden met sociaal economische ontwikkelingen ten aanzien van de ontwikkeling van het 

glastuinbouwgebied en de industriele ontwikkelingen in de Koegorspolder. De plansituatie 
(2020) is vergeleken met de referentiesituatie (2020). 
Na afronding van het milieueffectrapport is het verkeersmodel NRM model (Rijkswaterstaat) 

beschikbaar gekomen. Dit model is vanuit het rijk geaccordeerd als prognosemodel voor toe
komstige ontwikkelingen. Voor het bestemmingsplan is daarom gekozen voor toepassing van 
het NRM bij de berekeningen voor met name de milieueffecten. 

Hierbij is uitgegaan van het voorkeursalternatief en is het NRM voor de weg en de omgeving 
verfijnd. 
Het NRM geeft prognoses voor de periode tot 2030, waardoor ook een beeld wordt gegeven 
van de ontwikkeling op langere termijn. 

In tabel 8 zijn voor de wegvakken van de Tractaatweg de NRM uitkomsten weergegeven ( na 
realisatie van de verbreding). De intensiteiten van het NRM vallen wat lager uit dan die uit het 

oude Provinciale verkeersmodel. Ten opzichte van de telgegevens in 2010 berekent het ver
keersmodel NRM echter nog steeds een aanzienlijke toename van voertuigen op de Tractaat
weg en blijft de noodzakelijkheid van de aanpassingen onverkort van toepassing. 

Ten noorden van de Axelse Sassing 28.000 

Tussen Axelse Sassing en Zwartehoek 23.000 

Tussen Zwartehoek en Molenverkorting 22.000 

Ten zuiden van Molenverkorting 21.000 

Tabel 8 verkeersintensiteiten Tractaatweg volgens het NRM (2030) na realisering verbreding Tractaatweg (in motor

voertuigen per etmaal) 

5.10.3 CONCLUSIE 

Verkeersafwikkeling 

De kwaliteit van de verkeersafwikkeling zal verbeteren. Dit is te verklaren doordat de capaciteit 
en de doorstroming op de weg duidelijk zullen verbeteren door de verbreding, maar ook door de 
ongelijkvloerse kruisingen. 

Bereikbaarheid 

Aile alternatieven zorgen voor een verbetering van de bereikbaarheid ten opzichte van de refe
rentiesituatie. Met name het wegnemen van de gelijkvloerse aansluitingen leidt tot een toename 
van doorgaand verkeer op de Tractaatweg in de plansituatie. 

Verkeersveiligheid 
Door het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen en het realiseren van een 2 x 2 stroomweg 

wordt de kans op een ongeval minder. Daarnaast is er in de plansituatie minder verkeer op de 
Buthdijk en de zuidring van Axel. Ook in de omliggende kernen leidt de afname van het sluip
verkeer tot een verbetering van de verkeersveiligheid. 
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Leefbaarheid 
Het voorkeursalternatief leidt tenslotte tot een positief effect op de leefbaarheid. Met name de 
verwachte afname van het sluipverkeer leidt tot deze conclusie. De barrierewerking en over

steekbaarheid veranderen niet wezenlijk. 

5.11 Trillingen 

5.11.1 WET- EN REGELGEVING 

In Nederland bestaat tot op heden geen wetgeving voor het voorkomen van hinder of schade 
door trillingen, zoals die wei bestaat voor geluidhinder (Wet geluidhinder). Dit betekent niet dat 
bij het opstellen van ruimtelijke plannen het aspect trillingen geen aandachtspunt is in de afwe

gingen. Bij het ontwikkelen van een nieuw ruimtelijk plan is het belangrijk rekening te houden 
met trillingsbronnen en de mogelijke overlast daarvan voor mensen. In het kader van een goede 
ruimtelijke ordening wordt ten behoeve van het realiseren van een goede woon- en leefomge

ving eventuele overlast van trillingen ook meegewogen. Op grand van 3.1.6 onder d, Besluit 
ruimtelijke ordening (Bra) juncto artikel 3.2 Aigemene wet bestuursrecht (Awb). De richtlijnen 

van de Stichting Bouwresearch zijn als kader hiervoor gehanteerd. 

5.11.2 EFFECTEN 

In het kader van het opstellen van het MER Tractaatweg N62 is het aspect trillingen nader be
keken. Zowel de trillingen tijdens de aanlegfase als daarbuiten zijn in ogenschouw genomen. 
In de situatie buiten de aanlegfase kunnen zich diverse activiteiten voordoen die in potentie 
hinder of overlast door trillingen zouden kunnen veroorzaken. Vooral zwaar vrachtverkeer in 
combinatie met oneffenheden in het wegdek kunnen leiden tot hinder door trillingen. Over het 

gehele trace en speciaal ter plaatse van de kunstwerken zullen aansluitingen van verschillende 
wegvakken dusdanig (technisch) worden uitgevoerd dat trillingshinder als gevolg daarvan tot 

het minimum wordt beperkt. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het viaduct bij Axelse 
Sassing, waarbij de voegovergangen in dit viaduct worden weggenomen. De verwachting is dan 
ook dat deze trillingen beperkt van aard zijn en dat deze de grenswaarden uit de richtlijn Stich
ting Bouwresearch niet over schrijden. 
In de situatie tijdens de aanleg van de nieuwe weggedeelten, kan er als gevolg van heien, 
grondverdichting of zwaar transport trillingshinder ontstaan. Hierbij worden de gevoelige ge
bouwen en bestemmingen in de (directe) omgeving in ogenschouw genomen. Aangezien de 
verbreding van de Tractaatweg op korte afstand van bebouwing wordt gerealiseerd, wordt tril

lingshinder Iicht negatief beoordeeld. 

5.11.3 CONCLUSIE 
Het realiseren en het gebruiken van de verbrede Tractaatweg kan in potentie trillingshinder of 
overlast veraorzaken. Voor de situatie buiten de aanlegfase is de verwachting dat deze trillingen 
beperkt van aard zijn en dat deze de grenswaarden uit de richtlijn Stichting Bouwresearch niet 

over schrijden. Voor de situatie tijdens de aanlegfase wordt de trillingshinder licht negatief be
oordeeld 
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5.12 Kabels en Leidingen 

Planologisch relevante leidingen 

De hierna volgende leidingen zijn planologisch relevant, voor zover zij geen dee I uitmaken van 
een inrichting zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.11

) 

a. hoogspanningsverbindingen van 50 kV en hoger; 

b. buisleidingen voor transport van aardgas met een uitwendige diameter van meer dan 50 
mm en een druk van meer dan 16 bar; 

c. buisleidingen voor transport van aardolieproducten met een uitwendige diameter van meer 

dan 70 mm en een druk van meer dan 16 bar; 
d. buisleidingen met een diameter van 400 mm of meer buiten de bebouwde kom; 
e. buisleidingen voor transport van afvalwater tussen de afvalwaterzuiveringsinstaliatie van het 

Waterschap aan de Frankrijkweg en het lozingspunt in de Westerschelde; 
a. buisleidingen voor transport van andere stoffen dan aardgas en aardolieproducten, die risi

co's met zich meebrengen voor mens en/of leefomgeving wanneer deze leidingen bescha
digd raken2

) 

Op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid zijn er geen andere planologische relevante 

buisleidingen in of nabij het plangebied aanwezig dan reeds in de voorgaande alinea beschre
ven. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een Klic-melding worden uitgevoerd, waardoor 
eventueel overige aanwezige kabels en leidingen aangetoond kunnen worden waarmee reke

ning gehouden dient te worden bij werkzaamheden. 

1 Leidingen die deel uitmaken van een inrichting' zijn leidingen binnen de inrichtingsgrens die in beheer zijn van de 

drijver van de inrichting en leidingen die in beheer zijn van derden waarmee een product wordt geleverd aan de betref

fende inrichting (Laatstgenoemde leidingen hebben een zgn. functionele binding met de inrichting, zoals bedoeld in de 

Wet milieubeheer). 

2 Onder zgn. 'Ieidingen voor andere stoffen dan aardgas en aardolieproducten' worden in ieder gevalleidingen verstaan 

voor transport van nafta, waterstof, koolstofdioxide, stikstof, zuurstof, ethyleen en propyleen. 

69 



Ontwerp bestemmingsplan 'Verdubbeling Tractaatweg', 6 juni 2013 

70 



/ 

r 

{ 

r 

Ontwerp bestemmingsplan 'Verdubbeling Tractaatweg', 6 juni 2013 

6 JURIDISCHE ASPECTEN 

6.1 Planvorm 

Het bestemmingsplan heeft het doel het juridisch-planologisch kader te geven voor de verdub
beling van de Tractaatweg. Een en ander heeft geresulteerd in een planopzet met een beperkt 
aantal bestemmingen, een gedetailleerd kaartbeeld en een uniforme opzet van de bouwregels. 
Uitgangspunt is dat de verbeelding zo veel mogelijk informatie biedt omtrent de toelaatbare ge
bruiksvorm en de bouwmogelijkheden op een perceel. Voordeel hiervan is een snel inzicht in de 
gebruiks- en bouwmogelijkheden waardoor het mogelijk is gebruikers van het bestemmingsplan 

goed te informeren. 

Het juridische gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit een geometrische plaatsbepaling 
van het plangebied en van de daarin aangewezen bestemmingen (hierna: verbeelding) met 
regels. Bij ieder plan hoort een toelichting, maar dit onderdeel heeft als zodanig geen rechts
kracht. De verbeelding van het bestemmingsplan 'Verdubbeling Tractaatweg' bestaat uit een 
analoog kaartblad. 

De regels zijn opgebouwd uit vier hoofdstukken: inleidende regels, bestemmingsregels, alge
mene regels en overgangs- en slotregels. In paragraaf 6.2 wordt de inhoud nader toegelicht. Bij 

het opstellen van de regels en de verbeelding is uitgegaan van de richtlijnen 'Standaard Verge
lijkbare BestemmingsPlannen (SVBP 2012)' 

6.2 Toelichting op de bestemmingen 

1. INLEIDENDE REGELS 

Begrippen (artikel 1) 

In dit artikel worden begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. Bij de toetsing 

aan het bestemmingsplan moet worden uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende woor
den toegekende betekenis. 

Wijze van meten (artikel 2) 

In dit artikel wordt aangegeven hoe de hoogte en andere maten, die bij het bouwen in acht ge

nomen dienen te worden, gemeten moeten worden. 

2. BESTEMMINGSREGELS 

Agrarisch (artikel 3) 

De gronden met de bestemming Agrarisch zijn bestemd voor grondgebonden agrarische bedrij

ven, nevenactiviteiten, extensieve dagrecreatie en voorzieningen zoals water, groenelementen 
en nutsvoorzieningen. Dit betekent dat de aanleg van landschapselementen of de aanpassing 
van oevers binnen de bestemming mogelijk is .. 

Binnen deze bestemming mogen aileen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht. 
Het betreffen lage tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen en bouwwerken, geen gebou

wen zijnde, met uitzondering van overkappingen, paardenbakken, stapmolens en voorzieningen 
voor opslag. 
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Teeltondersteunende voorzieningen zoals boog- en gaaskassen en stellingen zijn met een af
wijkingsprocedure van de bouwregels ook buiten bouwvlakken toelaatbaar. 

Paardenbakken 
Paardenbakken en stapmolens zijn in principe uitsluitend binnen bouwvlakken toegestaan. Met 
toepassing van een afwijkingsbevoegdheid is realisatie in aansluiting op een agrarisch bouw
vlak of in aansluiting op bijvoorbeeld het perceel van een burgerwaning, mogelijk. !n de ge
bruiksregels is opgenomen dat verlichte paardenbakken (zonder bovenafdekking), met geluids
installaties niet zijn toegestaan. 

Fruitteelt 
Nieuwe boomgaarden voar fruiUeelt zijn in principe binnen een afstand van 50 meter van wo
ningen van derden of verblijfsrecreatieve terreinen niet toegestaan. Dit is vastgelegd in de spe
cifieke gebruiksregels. 

Agrarisch met waarden - Coulisselandschap en Microrelief (artikel 4 ,) Agrarisch met waarden -
Staats-Spaanse Linies (artikel 5) 

Deze bestemming is toegekend aan agrarische gronden die zowel landschappelijk als cultuur
historisch - en in het geval van de gronden met de bestemming Agrarisch met waarden - Cou
lisselandschap en Microrelief - uit oogpunt van natuur, waardevol zijn. De basisregeling voor 
deze gronden wijkt in grote iijnen niet af van de regellng voor Agrarisch met dien verstande dat 
bij de toepassing van afwijkingsprocedures en wijzigingen steeds de belangen van natuur, 
landschap en cultuurhistorie worden meegewogen. Ook worden deze waarden beschermd door 
het opgenomen aanlegverbod voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden zonder omgevingsvergunning. 
De vergunningplichtige werken zijn afgestemd op de betrokken waarden (onder andere het 
aanbrengen van verhardingen buiten het bouwvlak en het uitvoeren van een aantal grondbe
werkingen op de gronden met de bestemming Agrarisch met waarden - Coulisselandschap en 
Microrelief en het uitsluitend vergunningplichtig ste\len van het aanbrengen of verwijderen van 
beplantingen in de schootsvelden van de (bestemming Agrarisch met waarden - Staats
Spaanse Linies). 

Bedrijf (artikel 6) 

De voar 'Bedrijf bestemde gronden ziet op de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch -
agrarisch hulp- en nevenbedrijf' een agrarisch hulp- en nevenbedrijf en 'specifieke varm van 
bedrijf loonbedrijf en grondverzet' beharende tot categarie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactivitei
ten, nutsvoorzieningen en bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, 
nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen. Bedrijfsbebouwing, 
een bedrijfswoning en bouwwerken geen gebouw zijnde, alsmede voorzieningen voor opslag 
zijn toegestaan. Hiervoor zijn bouwregels opgenomen. Daarnaast zijn nog enkele specifieke 
gebruiksregels opgenomen. 

Groen (artikel 7) 

Deze bestemming is toegekend aan enkele groenvoorzieningen in het plangebied. 

Natuur (artikel 8) 

Deze bestemming is toegekend aan de gronden die zijn aangewezen als beschermd natuurmo
nument dan wei in eigendom zijn van terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties en als 
natuurgebied worden beheerd. De informatie uit de Verordening Ruimte Provincie Zeeland 
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r 
heeft hieraan ten grondslag gelegen. Daarnaast is het gebied dat is aangewezen als natuur
compensatie ook middels als natuur bestemd. Ter bescherming van de waarden is een aanleg

verbod voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden zonder 

omgevingsvergunning opgenomen. 

Verkeer (artikel 9) 

De bestemming verkeer is in dit bestemmingsplan de bestemming met de meest verstrekkende 
ruimtelijke gevolgen. Aile infrastructurele ingrepen die verband houden met de aanleg van de 
verdubbeling van de Tractaatweg en de aanleg van de op- en afritlen ter plaatse van de Trac

taatweg zijn geregeld in de bestemming verkeer. 
Er worden in de regels eisen gesteld ten aanzien van de verdubbeling van het trace. Binnen 

deze bestemming zijn ten dienste van de bestemming 'Verkeer' niet voor bewoning bestemde 
gebouwen, bijvoorbeeld transformatorhuisjes, en andere bouwwerken toegestaan. Specifieke 
bouwregels voor straatmeubilair worden in deze bestemmingen niet gegeven. Dergelijke bouw

werken, zoals verkeersborden, wegbewijzeringborden, verkeerssignaleringssystemen en abri's 

zijn vergunningvrije bouwwerken. 

Water (artikel 10) 
De voor 'Water' bestemde gronden ziet op het mogelijk maken van waterpartijen en (primaire) 

waterlopen, zoals sloten, watergangen, singels, taluds, bermstroken, oevers, bruggen, steigers, 
ondergeschikte groenvoorzieningen en andere tot de bestemming behorende watervoorzienin
gen. Binnen deze bestemming zijn slecht bouwwerken, geen gebouw of overkapping zijnde 

toegestaan van maximaal 2 meter hoog. 

Leiding - Brandstof 2 (artikel 11). Leiding - Gas - 2. 3. 7 en 10 tot en met 16 (artikel 12-21) Lei
ding - Hoogspanning (artike122) Leiding - Riool (artikel 23) Leiding - Water (artikel 24) 

Deze bestemmingen betreffen een dubbelbestemming. Dit betekent dat de gronden welke zijn 
bestemd als 'Leiding - Brandstof - 2', 'Leiding - Gas - 2, 3, 7 en 10 tot en met 16', 'Leiding -

Hoogspanning', 'Leiding - Riool', Leiding - Water' . behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd zijn voor de instandhouding en bescherming van gasleidingen, 
hoogspanningsleidingen, de leidingen binnen de leidingstrook, de rioolleiding en de waterlei
ding. Binnen deze bestemming mogen aileen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste 
van de bestemming worden gebouwd en is daar waar nodig een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden opgenomen ter be

scherming van de leidingen. 

Waarde - Archeologie - 2 en 3 (artikel 25-26) 
Ter bescherming van de aanwezige archeologische waarden in het plangebied is de dubbelbe
stemming 'Waarde - Archeologie - 2 en 3' opgenomen. Bouwwerken, geen gebouw zijnde mo

gen worden gerealiseerd. V~~r het realiseren van bouwwerken op grond van de andere onder
liggende bestemmingen is voorgeschreven dat de archeologische waarden niet worden ge
schaad hierdoor. Een rapportage dient dit te bevestigen. Voorts is er voor het uitvoeren van 

werken en werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist. 

Waarde - Waardevolle dijk (artikel 27) 
De voor 'Waarde - Waardevolle dijk' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 

geldende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de versterking van cultuurhisto
rische, landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden. De regels van de dubbelbe
stemming 'Waarde-Waardevolle dijk' prevaleren boven de regels die gelden ingevolge de ande

re bestemmingen, uitgezonderd de regels van de dubbelbestemming 'Waterstaat-Waterkering'. 
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Er zijn aileen bouwwerken, geen gebouw zijnde toegestaan. Voorts kunnen via een omgevings

vergunning, werken of werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Waterstaat-Waterkering (artikeI28) 
Deze bestemming betreft een dubbelbestemming. Dit betekent dat de granden welke zijn be

stemd als Waterstaat - Waterkering, behalve voor de andere daar voarkomende bestem
ming(en), mede bestemd zijn voor de waterkering en de waterbeheersing. Bin-nen deze be
stemming mogen aileen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd. 

3. ALGEMENE REGELS 

Anti-dubbeltelregel (artikel 29) 

Om misbruik van de bouwregels te voorkomen, is in dit artikel bepaald dat granden, die al eens 

als berekeningsgrondslag voor een bouwvergunning hebben gediend, niet nogmaals als zoda
nig kunnen dienen. 

Aigemene bouwregels (artikel 30) 

In artikel 30 is geregeld dat het college van burgemeester en wethouders nadere eisen kan stel

len aan plaatsing van gebouwen, de dakhelling van hellende dakvlakken en de plaatsing en 
vormgeving van bouwwerken geen gebouw zijnde. 

Aigemene gebrUlKsregels (artikel 31) 

Binnen dit artikel is het verboden gebruik van de gronden geregeld. Hiervan kan afgeweken 
worden bij een omgevingsvergunning indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een be

perking van het meest doelmatige gebruik dat niet door dringende redenen wordt gerechtvaar
digd. 

Aigemene aanduidingsregels (artikel 32) 

Volgens de wet Geluidhinder (artikel 40) is het verplicht om voar het terrein gelegen rondom 

een industrieterrein, een zone op te nemen in het bestemmingsplan. In artikel 32 zijn twee ge
biedsaanduidingen opgenomen, namelijk 'geluidzone-industrie l' en geluidzone-industrie 2. 
Voor de in deze gebiedsaanduiding gelegen gronden is het bouwen van nieuwe gebouwen met 

een geluidsgevoelige bestemming, uitsluitend toegestaan, indien is gebleken dat de geluidsbe
lasting vanwege het industrielawaai op de gevels van de gebouwen met deze geluidsgevoelige 
bestemming niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een ver
kregen hogere grenswaarde. 

Aigemene afwijkingsregels (artikel 33) 

In artikel 33 is een aantal algemene afwijkingsregels opgenomen. Deze afwijkingen betreffen 

het bouwen van gebouwtjes van openbaar nut, het overschrijden van bebouwingsgrenzen, be
perkte verschuivingen van de bestemmingsgrenzen en het oprichten van masten en antennes 
tot een bepaalde bouwhoogte. 

Aigemene wiizigingsregels (artikel 34) 

In artikel 34 zijn algemene wijzigingsbevoegdheden opgenomen voor het college van burge

meester en wethouders om het bouwen van gebouwtjes van openbaar nut, het overschrijden 
van bebouwingsgrenzen, beperkte verschuivingen van de bestemmingsgrenzen en het oprich
ten van masten en antennes tot een bepaalde bouwhoogte mogelijk te maken. 
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4. OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Overgangsrecht (artikel 35) 

Conform artikel 3.2.1 Besluit ruimtelijke ordening is artikel 18 toegevoegd betreffende het over
gangsrecht met betrekking tot gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken dat afwijkt van 
het bestemmingsplan op het moment dat dit rechtskracht verkrijgt. Dit gebruik mag worden 

voortgezet. Wijziging van het afwijkend gebruik is slechts toegestaan indien de afwijking hier
door wordt verkleind. Daarnaast zijn overgangsregels opgenomen ten aanzien van het bouwen. 
Een bouwwerk dat afwijkt van de bouwregels van het bestemmingsplan op het moment dat dit 

rechtskracht verkrijgt, mag gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, of na een calamiteit 
geheel worden vernieuwd of veranderd. De afwijking mag daarbij naar aard en omvang niet 
worden vergroot. Daarvan mag eenmalig bij omgevingsvergunning afwijken worden verleend tot 
maximaal 10% van de inhoud van het bouwwerk. Het overgangsrecht is niet van toepassing op 

bouwwerken die reeds in strijd waren met het voorgaande geldende bestemmingsplan. In lid 3 
is een hardheidsclausule opgenomen die een afwijking mogelijk maakt indien het hanteren van 
de overgangsregels leidt tot onbillijkheid jegens personen. 

Siotregel (artikel 36) 

Het bestemmingsplan kan worden aangehaald onder de naam bestemmingsplan 'Verdubbeling 
Tractaatweg' . 
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7 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

7.1 Regelgeving grondexploitatie 

In de Wro is in afdeling 6.4 de regelgeving rondom grondexploitatie opgenomen. Centrale doel
stelling van de deze afdeling is om in de situatie van particuliere grondexploitatie te komen tot 
een verbetering van het gemeentelijk kostenverhaal en de versterking van de gemeentelijke 
regie bij locatieontwikkeling. In artikel 6.12 van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een 
exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. In artikel 6.2.1 
Bro is vastgelegd wat onder een bouwplan wordt verstaan. De bouw van een weg valt niet on
der een bouwplan, zoals opgenomen in artikel 6.2.1 Bro. Een exploitatieplan is derhalve niet 

aan de orde. 

7.2 Economische uitvoerbaarheid 

Conform artikel 3.1.6, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening heeft een onderzoek plaatsge

vonden naar de economische uitvoerbaarheid van het plan. Uit een summier exploitatieover
zicht blijkt dat het plan economisch uitvoerbaar is. 

Beschikbaar budget 
In het convenant tussen het Rijk en de provincie Zeeland over de uitvoering van enkele beslui
ten uit de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en het Derde memorandum van Over
eenstemming is overeengekomen dat het Rijk ongeveer € 100 miljoen (ge'indexeerd Um 2012 

€105.388.000) bijdraagt aan de verdubbeling van de Sloeweg en de Tractaatweg, bestaande uit 
€ 80 miljoen vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in de 
periode 2009-2014 en een som ter hoogte van de door Vlaanderen te betalen werkelijke kosten 

van verwerving van het Nederlandse deel van de Hedwigepolder, geschat op circa € 20 miljoen. 
In het convenant staat expliciet vermeld dat de provincie verantwoordelijk is voor de verdubbe

ling van de Sloeweg en de Tractaatweg. De ondertekening van dit convenant heeft op 30 janua
ri 2006 plaatsgevonden. 

In het MIZ 2013-2017 is een taakstellend budget voor de Sloeweg en de Tractaatweg gereser
veerd van € 105.388.000. 

De kosten 
De huidige globale budgetraming van de investeringskosten voor de Tractaatweg komt uit op 
een bedrag van € 60 min., ex. BTW. Dit bedrag is inclusief vastgoed- en engineeringkosten. De 
raming is gebaseerd op het vastgestelde plan. Volgens de raming zal de aanneemsom voor de 

Tractaatweg € 48 min. Bedragen. In de voorjaarsconferentie van 2011 hebben GS besloten 
over de financiering van de N62, Sloeweg en Tractaatweg. De Sloeweg en Tractaatweg krijgen 
ieder 50% van het beschikbare budget voor de N62, dus ruim € 52 min. Het college van GS 

heeft echter aangegeven zich garant te stellen voor een budget van maximaal 60 min. Hieruit 
blijkt dat het plan economisch haalbaar is. 
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8 MAATSCHAPPELlJKE TOETSING EN OVERLEG 

8.1 Maatschappelijke toetsing 

De gemeente betrekt de bevolking in principe bij de voorbereiding van plannen op ruimtelijk 
gebied. Het ontwerp van het bestemmingsplan zal te zijner tijd in verband daarmee vanaf PM 
gedurende zes weken ter inzage liggen, waarbij informatie kan worden ingewonnen. Tijdens 

deze peri ode kunnen zienswijzen worden ingediend, welke na afloop aan de gemeenteraad ter 
besluitvorming worden voorgelegd. Ook in het gemeentelijk weekblad wordt van de procedure 
kennisgegeven. Het plan wordt eveneens digitaal ontsloten via de gemeentelijke website en de 
landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. 
Het plan is voorafgaand, in het kader van burgerparticipatie, in verschillende informatiebijeen
komsten en kleinere bijeenkomsten voorgelegd, waarin de gelegenheid is gegeven om mee te 
praten over de verdere uitwerking. 

8.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.1.1 van het Bro dient bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan, waar nodig, overleg gepleegd te worden met besturen van gemeenten, met 

rijks- en provinciale diensten etc. Voor dit plan wordt overleg gepleegd met: 

• Provincie Zeeland; 

• Inspectie VROM; 

• Waterschap Scheldestromen; 

• Rijkswaterstaat (Iocatie Goes); 

• ZLTO; 

• ZMF; 

• Veiligheidsregio; 

• Gasunie; 

• DELTA; 

• Zeeland Seaports; 

• Prorail; 

• De Steltkluut; 

• Zebragas; 

• KKS; 

• Fietsersbond 

• Veilig Verkeer Nederland. 
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REGELS 
behorende bij het bestemmingsplan 'Verdubbeling Tractaatweg' in de gemeente Terneuzen 
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BIJLAGEN 
1. Staat van Bedrijfsactiviteiten 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDENDE REGELS 

Artikel1 

Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1. plan: het bestemmingsplan 'Verdubbeling Tractaatweg' van de gemeente Terneuzen; 

2. bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NLIMRO.0715.BPTTW01-0N01 met de bijbehorende regels; 

3. verbeelding: de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NLIMRO.0715.BPTTW01-0N01 ; 

4. aanduiding: een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, 
waar ingevolge de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen 
van deze granden; 

5. aan - huis - gebonden beroep: een dienstverlenend beraep, dat in een woning of een 
bijgebouw door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij het bouwperceel in overwegende 
mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de 
woonfunctie in overeenstemming is; 

6. aan- of uitbouw: een uit de gevel springend, in architectonisch opzicht ondergeschikt deel 
van een hoofdgebouw dat door haar indeling en inrichting is bestemd hoofdzakelijk te 
worden gebruikt ten behoeve van het hoofdgebouw; 

7. agrarisch bedrijf: een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van 
het telen van gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in: 
a. grandgebonden agrarisch bedrijf: een bedrijf dat (nagenoeg) geheel afhankelijk is van 

de tot het bedrijf behorende agrarische grand als praductiemiddel en waar (nagenoeg) 
geheel gebruik gemaakt wordt van open grand, nader te onderscheiden in: 
1. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grand, daaronder 

niet begrepen sier-, fruit- en bollenteelt; 
2. bollenteelt: de teelt van bloembollen al dan niet in samenhang met de teelt van 

bolbloemen; 
3. fruitteelt: de teelt van fruit op open grand; 
4. grandgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee waarbij in de 

bedrijfsvoering weidegang essentieel is; 
5. paardenhouderij: het fokken van paarden, het houden, stalien of africhten van 

paarden ten behoeve van de vlees- en/of melkproductie, handel en/of de 
gebruiksgerichte paardenhouderij ; 
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6. sierteelt: de teelt van siergewassen op open grand al dan niet gecombineerd met de 
handel in boomkwekerijgewassen en vaste planten; 

b. niet - grondgebonden agrarisch bedrijf: een bedrijf dat (nagenoeg) niet afhankelijk is van 
de tot het bedrijf behorende agrarische grand als praductiemiddel, nader te 
onderscheiden in: 

1. glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen; 
2. intensieve kwekerij: de teelt van ge\rJassen, paddenstoelen daaiOnder begrepen, in 

gebouwen; 
3. intensieve veehouderij: de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en 

(nagenoeg) zOllder weidegang; 
c. aquacultuur: de teelt van (zout)watergebonden organismen waarander begrepen 

zagers, schelpdieren en vissen, al dan niet in gebouwen; 
d. overige teelten van gewassen of dieren, al dan niet in gebouwen; 

8. agrarisch hulp- en neven bed rijf: een bedrijf gerelateerd aan de agrarische sector, nader 
te onderscheiden in: 
a. een bedrijf dat uitsluitend of overwegend gericht is op het verlenen van diensten aan 

agrarische bedrijven met behulp van landbouwwerktuigen en landbouwapparatuur 
(zoals loonbedrijven); 

b. een bedrijf dat uitsluitend of overwegend gericht is op het verrichten van 
werkzaamheden tot onderhoud of reparatie van landbouwwerktuigen of -apparatuur 
(zoals landbouwmechanisatiebedrijven); 

c. een bedrijf dat uitsluitend of overwegend is gericht op het opslaan en leveren van 
goederen aan agrarische bedrijven en/of het opslaan en verwerken van praducten, die 
afkomstig zijn van agrarische bedrijven waaronder begrepen mestverzamelsilo's met 
een regionale functie; 

d. hoveniersbedrijven; 

9. archeologisch deskundige: de beleidsmedewerker archeologie van de gemeente, de 
provincie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dan wei een andere door het college 
aan te wijzen onafhankelijk deskundige of onafhankelijke commissie van deskundigen op 
het gebied van archeologie; 

10. archeologisch onderzoek: onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die 
over een opgravingsvergunning beschikt; 

11. archeologische waarde: de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat 
gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden; 

12. Awb: de Aigemene wet bestuursrecht, zoals die luidde ten tijde van de inwerkingtreding van 
dit plan; 

13. bebouwing: een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

14. bedrijf: een onderneming gericht op het produceren, bewerken, hersteilen, installeren, 
inzamelen, verwerken, verhuren, opslaan en/of distribueren van goederen; 
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15. bedrijfsgebouw: een gebouw dat dient voor de uitoefening van een of meer 
bed rijfsactiviteiten; 

16. bedrijfswoning: een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd 
voor bewoning door (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar 
noodzakelijk is, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein; 

17. bestaande afstands-, hoogte-, inhouds-, en oppervlaktematen: afstands-, hoogte-, 
inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan tot 
stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde bij of 
krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

18. bestemmingsvlak: een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

19. beperkt kwetsbare objecten: 
a. verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een 

dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen en woonwagens per hectare en 
dienst- en bedrijfswoningen van derden; 

b. kantoorgebouwen, voor zover zij niet als kwetsbaar object zijn aangemerkt; 
c. hotels en restaurants, voor zover zij niet als kwetsbaar object zijn aangemerkt; 
d. winkels, voor zover zij niet als kwetsbaar object zijn aangemerkt; 
e. sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen; 
f. kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover 

zijn niet als kwetsbaar object zijn aangemerkt; 
g. bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet als kwetsbaar object zijn aangemerkt; 
h. objecten die met de onder a. tot en met e. en g. genoemde gelijkgesteld kunnen worden 

uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke person en daar verblijven, 
het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor 
zelfredzaamheid bij een ongeval, voor zover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, 
en 

i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of 
elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die 
objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen 
vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval. 

20. Bevi-inrichtingen: bedrijven zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen; 

21. bevoegd gezag: bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht; 

22. boog- en gaaskassen: al dan niet verplaatsbare gebouwen, overtrokken met en omsloten 
door lichtdoorlatend materiaal anders dan glas, ten behoeve van de teelt van gewassen; 

23. bouwen: plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk; 
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24. bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een 
zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

25. bouwperceelgrens: de grens van een bouwperceel; 

26. bouwvlak: een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels bepaalde ge en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, Zijfi toegelaten; 

27. bouwwerk: een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden; 

28. cultuurhistorische waarde: de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in 
verband met ouderdom en/of historische gaafheid; 

29. detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), 
verkopen, verhuren en leveren van goederen aan diegenen die goederen kopen of huren 
voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit; 

30. ert: al dan niet bebouwd bouwperceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij 
een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 
hoofdgebouw; 

31. extensieve dagrecreatie: niet - gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, 
fietsen, skaten, paardrijden, vissen, zwemmen en natuurobservatie; 

32. gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

33. geluidsgevoelige objecten: woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en 
geluidsgevoelige terreinen, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder; 

34. geluidszone-industrie: zone, zoals bedoeld in artikel 40 van de Wet geluidhinder; 

35. hoofdgebouw: een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien 
meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het 
belangrijkst is; 

36. kassen: een bouwwerk van glas of ander lichtdoorlatend materiaal ten behoeve van de 
agrarische bedrijfsvoering met een hoogte van 1,5 m of meer, trek-, tunnel-, schaduw-, 
boog- en gaaskassen daaronder begrepen; 
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37. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten: het in een woning of bijgebouw door de 
bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten - waaronder detailhandel niet 
wordt begrepen - , voor zover sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit), waarbij het 
bouwperceel in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt met een ruimtelijke uitstraling 
die daarbij past; 

38. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen: voorzieningen, zoals aanlegsteigers, 
picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden en banken, ten behoeve van 
activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoen en natuurobservatie; 

39. Kwetsbare objecten: 
a. woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen en 

woonwagens die als beperkt kwetsbaar object zijn aangemerkt; 
b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, 

van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: 
ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 
scholen; 
gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; 

c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte 
van de dag aanwezig zijn, waartoe in elk geval behoren: 

kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 

per object of 
complexen, waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk 
bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt, en winkels met een totaal bruto 
vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voor zover in die complexen of in 
die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd en 

d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 
personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen van het jaar. 

40. landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige: een door het bevoegd gezag aan te 
wijzen deskundige of commissie van deskundigen inzake landschapwaarden, 
cultuurhistorische waarden en/of natuurwaarden; 

41. leidingbelang: de belangen vanuit een oogpunt van een ongestoorde nuts- en 
energievoorziening en de veiligheid met betrekking tot de leiding; 

42. milieudeskundige: een door het bevoegd gezag aan te wijzen deskundige of commissie 
van deskundigen inzake milieu hygiene; 

43. natuurwaarde: de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora 
en/of fauna; 

44. NEN: door de Stichting Nederlands Normalisatie - instituut uitgegeven norm, zoals deze 
luidde op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan; 
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45. nutsvoorzieningen: voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals 
transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, 
gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) 

afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie; 

46. neventak: een agrarische bedrijfstak op een agrarisch bedrijf die wat productieomvang 
betreft ondergeschikt is aan de agrarische hoofdtak; 

47. overkapping: een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak; 

48. pand: de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 

eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar 
is; 

49. peil: 
• de kruin van de weg indien de afstand tussen het bouwwerk en de kant van de weg 

minder dan 5 meter bedraagt; 

• bij ligging in het water: het gemiddelde zomerpeil van het aangrenzende water; 
• in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte 

bouwterrein; 

50. Staat van 8edrijfsactiviteiten: de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels 
onderdeel uitmaakt; 

51. teeltondersteunende voorzieningen: bouwwerken, ten behoeve van de bescherming van 
teeltgewassen en/of de voorkweek van ten behoeve van het eigen bedrijf benodigd 
plantmateriaal en/of de voorkoming van de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen, 

ten behoeve van grondgebonden agrarische teelten, nader te onderscheiden in: 
a. boog- en gaaskassen: al dan niet verplaatsbare gebouwen overtrokken met en omsloten 

door lichtdoorlatend materiaal anders dan glas; 

b. afdekfolie: folie die op de bodem wordt aangebracht; 
c. containervelden: al dan niet verharde of met worteldoek afgedekte percelen ten behoeve 

van de teelt van planten in potten; 

d. overkappingconstructies: bouwwerken zonder wanden, geen gebouwen zijnde, 
overtrokken met lichtdoorlatend materiaal anders dan glas, zoals hagelnetten; 

e. stellingen: bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarop of waarlangs planten worden 
geteeld/geleid; 

a. waarbij geldt dat sprake kan zijn van: 
b. lage tijdelijke voorzieningen: voorzieningen die niet langer dan 6 maanden gedurende 

een jaar worden geplaatst zoals afdekfolies, acryldoek en tunnels met een bouwhoogte 
van niet meer dan 1.50 m; 

c. permanente voorzieningen: voorzieningen die langer dan 6 maanden gedurende een 

jaar worden geplaatst zoals containervelden, boog- en gaaskassen, stellingen en 
regenkappen; 
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r 
52. volwaardig agrarisch bedrijf: een agrarisch bedrijf, dat duurzaam werkgelegenheid biedt 

aan tenminste een volledige arbeidskracht die een hoofdberoep, hoofdbestaan en volledige 
dagtaak in het bedrijf vindt (afhankelijk van het aantal dieren, aard van de gewassen de 
hoeveelheid grond en inrichting van het bed rijf) , waarbij de continuTteit op langere termijn 
gewaarborgd is; 

53. vuurwerk: vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit; 

54. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) zoals die luidde ten tijde van de inwerkingtreding van dit plan; 

55. weidegang: gedurende een substantieel gedeelte van het jaar, nagenoeg dagelijks buiten 
laten lopen van dieren, op een substantiele oppervlakte landbouwgrond, waarbij een deel 
van de voerbehoefte door de dieren buiten verzameld wordt en waarbij meer dan 50% van 
de betreffende landbouwgrond is begroeid; 

56. Wgh - inrichtingen: bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit 
omgevingsrecht, die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken; 

57. windturbine: een bouwwerk ter opwekking van energie door benutting van wind kracht, met 
uitzondering van bemalingsinstallaties ten behoeve van de waterhuishouding; 

58. wonen: een woning geschikt en gebruikt voor permanent of verblijfsrecreatief verblijf; 

59. Wro: de Wet ruimtelijke ordening, zoals die luidde ten tijde van de inwerkingtreding van dit 
plan. 
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Artikel2 

Wijze van meten 

Bij het toepassen van deze regels wordt als voigt gemeten: 

1. afstanden: van bouwwerken onderling, alsmede afstanden van bouwwerken tot de 
bouwperceelsgrens worden daar gemeten, waar deze afstanden het kleinst zijn; 

2. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse bouwperceelsgrens: vanaf het dichtst bij 
de bouwperceelsgrens gelegen punt van het gebouw en haaks op de bouwperceelsgrens; 

3. de bedrijfsvloeroppervlakte: wordt gemeten binnenwerks, op de vloer van de ruimten, die 
ingevolge het plan worden of kunnen worden gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten, met 

dien verstande dat tot de bedrijfsvloeroppervlakte tevens wordt gerekend de onder afdaken 
aanwezige oppervlakte die wordt of kan worden gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten; 

4. de bouwhoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een 

gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte 
bouitvonde,delen, zoals schoorstenen, antennes tm !IClClr aard daarmee geiijk ie sieiien 

bouwonderdelen; 

5. de breedte en diepte van een bouwwerk: tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of tot 
het hart van de scheidingsmuren, met dien verstande, dat wanneer de betreffende 
gevelvlakken niet evenwijdig lopen of verspringen, het gemiddelde wordt genom en van de 

kleinste en de grootste maat; 

6. de dakhelling: langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

7. de goothoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goat, C.q . 
druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

8. de inhoud van een bouwwerk: tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de 
buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van 
daken en dakkapellen; 

9. de oppervlakte van een bouwwerk: tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart 
van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het 
afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

10. het bebouwde oppervlak: van een bouwperceel, of een ander terrein wordt bepaald door 

de oppervlakten van aile op een terrein gelegen gebouwen bij elkaar op te tell en , tenzij in 
de regels anders is bepaald; 

11. de hoogte van een windturbine: vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 
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HOOFDSTUK2 

BESTEMMINGSREGELS 

Artikel3 

Agrarisch 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

3.1.1 Bestemming 
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de bedrijfsvoering van grondgebonden agrarische bedrijven; 
b. aan de bestemming ondergeschikte extensieve dagrecreatie met bijbehorende 

kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen; 
c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groenelementen, (natuurvriendelijke) 

oevers, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, laad- en losvoorzieningen, 
nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen. 

3.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 3.1 .1 genoemde bestemming 
worden gebouwd: 

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2 Bouwregels 

a. uitsluitend zijn toegestaan: 
1. lage tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen; 
2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen, 

paardenbakken, stapmolens en voorzieningen voor opslag; 
met dien verstande dat: 
b. in afwijking van het bepaalde onder a sub 2 is per bouwvlak ten hoogste 50 m2 aan 

bedrijfsgebouwen en/of overkappingen toegestaan met dien verstande dat de bouw 
noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en de afstand tot de meest 
nabij gelegen woning van derden tenminste 100 m bedraagt; 

c. de goot- en bouwhoogte van de bebouwing als bedoeld onder b bedraagt ten hoogste 4 m 
respectievelijk 8 m; 

d. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel bedraagt ten hoogste 1 m; 
e. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m; 
f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 
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3.3 Afwijken van de bouwregels 

3.3.1 Overkappingconstructies als teeltondersteunende voorziening 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 

voor het bouwen van overkappingsconstructies als teeltondersteunende voorziening, met in 
achtneming van het volgende: 

a. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 3,5 m; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van regenkappen bedraagt ten hoogste 3 ha per bouwvlak; 
c. de gezamenlijke oppervlakte van hagelneUen bedraagt ten hoogste 5 ha per bouwvlak, tenzij 

sprake is van fruitgaarden die voor meer dan 80% aangrenzend aan de fruitgaard zijn 
omgeven door windsingels; fruitgaarden die voor meer dan 80 % aangrenzend aan de 
fruitgaard zijn omgeven door windsingels mogen geheel voorzien worden van hagelnetten; 

d. de gezamenlijke oppervlakte van overige overkappingen bedraagt ten hoogste 1 ha per 
bouwvlak; 

e. indien de afstand tot granden met de bestemming Natuur minder dan 100 m bedraagt wordt 

de omgevingsvergunning uitsluitend verleend indien geen onevenredige aantasting van de 
landschaps- of natuurwaarden van het natuurgebied plaatsvindt; 

f. de teeltondersteunende voorziening staat ten dienste aan het grondgebonden agrarisch 
bedrijf; 

g. ter plaatse wordt voorzien in een voldoende afschermende landschappelijke in passing die 
be staat uit een beplantingsstraok met een dichte struik- en boomlaag van voornamelijk 
streekeigen soorten , met een gemiddelde breedte van tenminste 5 m; 

h. medewerking wordt slechts verleend indien een privaatrechtelijke overeenkomst wordt 

gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing; 
i. de omgevingsvergunning wordt slechts verleend ten behoeve van een reeel of volwaardig 

agrarisch bedrijf; 

j. verlening van de omgevingsvergunning leidt niet tot onevenredige aantasting van de 
gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen. 

3.3.2 Stellingen als teeltondersteunende voorziening 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 ten 
behoeve van de bouw van stellingen als teeltondersteunende voorziening, met inachtneming 
van het volgende: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van de stellingen bedraagt ten hoogste 1 ha per bouwvlak; 
b. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 1,5 m; 
c. indien de afstand tot gronden met de bestemming Natuur minder dan 100 m bedraagt wordt 

de omgevingsvergunning uitsluitend verleend indien geen onevenredige aantasting van de 
landschaps- of natuurwaarden van het natuurgebied plaatsvindt; 

d. de teeltondersteunende voorziening staat ten dienste aan het grondgebonden agrarisch 
bedrijf; 

e. ter plaatse wordt voorzien in een voldoende afschermende landschappelijke inpassing die 
bestaat uit een beplantingsstrook met een dichte struik- en boomlaag van voornamelijk 
streekeigen soorten, met een gemiddelde breedte van tenminste 5 m; 

f. medewerking wordt slechts verleend indien een privaatrechtelijke overeenkomst wordt 
gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing; 
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g. de omgevingsvergunning wordt slechts verleend ten behoeve van een reeel of volwaardig 

agrarisch bedrijf; 
h. verlening van de omgevingsvergunning leidt niet tot onevenredige aantasting van de 

gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen. 

3.3.3 Boog- en gaaskassen als teeltondersteunende voorziening 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 ten 
behoeve van de bouw van boog- en gaaskassen als teeltondersteunende voorziening, met 

inachtneming van het volgende: 

a. de omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend voor boog- en gaaskassen grenzend 

aan het bouwvlak; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van de boog- en gaaskassen bedraagt ten hoogste 1 ha per 

bouwvlak; 
c. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 3,5 m; 

d. indien de afstand tot gronden met de bestemming Natuur minder dan 100 m bedraagt wordt 
de omgevingsvergunning uitsluitend verleend indien geen onevenredige aantasting van de 
landschaps- of natuurwaarden van het natuurgebied plaatsvindt; 

e. de teeltondersteunende voorziening staat ten dienste aan het grondgebonden agrarisch 

bedrijf; 
f. ter plaatse wordt voorzien in een voldoende afschermende landschappelijke in passing die 

bestaat uit een beplantingsstrook met een dichte struik- en boomlaag van voornamelijk 
streekeigen soorten, met een gemiddelde breedte van tenminste 5 m; 

g. medewerking wordt slechts verleend indien een privaatrechtelijke overeenkomst wordt 

gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing; 
h. de omgevingsvergunning wordt slechts verleend ten behoeve van een reeel of volwaardig 

agrarisch bedrijf; 
i. verlening van de omgevingsvergunning leidt niet tot onevenredige aantasting van de 

gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen; 
j. verlening van de omgevingsvergunning leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het 

waterbeheer; het bevoegd gezag vraagt hierover schriftelijk advies van de waterbeheerder 
alvorens de omgevingsvergunning te verlenen. 

3.3.4 Paardenbak 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2, ten 
behoeve van het bouwen van een paardenbak en/of stapmolen, met in achtneming van het 

volgende: 

a. de omgevingsvergunning wordt verleend voor de gronden aansluitend aan het bouwvlak of 
voor gronden grenzend aan bestemmingsvlakken van andere bestemmingen waar een 

woning toegestaan en aanwezig is; 
b. de bouwhoogte van de paardenbak en/of stapmolen bedraagt ten hoogste 3 m en de 

oppervlakte bedraagt ten hoogste 1.200 m2; 
c. de omgevingsvemunning wordt niet verleend binnen een afstand van 50 m ten opzichte van 

de meest nabij gelegen woning van derden; 
d. indien de afstand tot gronden met de bestemming Natuur minder dan 100 m bedraagt wordt 

de omgevingsvergunning uitsluitend verleend indien geen onevenredige aantasting van de 

landschaps- of natuurwaarden van het natuurgebied plaatsvindt; 
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e. verlening van de omgevingsvergunning leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks
en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen. 

3.4 Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. bij een paardenbak en/of stapmolen is het gebruik van een geluidsinstaliatie, of verlichting 

door middel van lichtmasten die niet zijn voorzien van bovenafdekking, niet toegestaan; 
b. het gebruik van gebouwen, opslagvoorzieningen en instaliaties, anders dan ten behoeve van 

het eigen agrarische bedrijf is niet toegestaan, met uitzondering van het bepaalde onder h; 

c. voorzieningen voor opslag, niet zijnde bouwwerken, zijn buiten bouwvlakken niet toegestaan 

met uitzondering van mestzakken aansluitend aan het bouwvlak en wateropslag; 
d. de opslag van goederen, anders dan agrarische producten afkomstig van het eigen 

agrarisch bedrijf, buiten een bouwvlak, is niet toegestaan; 

e. de opslag van agrarische producten anders dan ten behoeve van het eigen agrarisch bedrijf 
en de opslag van caravans, boten en inboedels is uitsluitend binnen de bestaande 

gebouwen toegestaan; 
f. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 3 m is niet toegestaan; 
g. de opslag van kuilvoer is uitsluitend op en direct aansluitend aan het bouwvlak toegestaan; 

h. hei huisvesien van seizoensarbeiders is niei ioegesiaan; 

i. de opslag van dierlijke mest ten behoeve van handelsdoeleinden, is niet toegestaan; 
j. containervelden en bassins voor aquacultuur zijn buiten een bouwvlak niet toegestaan; 
k. het gebruik van lage tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen voor een aaneengesloten 

periode langer dan 6 maanden is niet toegestaan; 
I. het gebruik van gronden die zijn gelegen binnen een afstand van 50 m van woningen van 

derden, of terreinen bestemd voor verblijfsrecreatie (minicampings daaronder inbegrepen) 
ten behoeve van nieuwe fruitteeltboomgaarden is niet toegestaan; 

m. Wgh - inrichtingen zijn niet toegestaan. 

3.5 Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1 Containervelden 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.4 

onder m voor het gebruik van gronden als containervelden, met in achtneming van het 

volgende: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van de containervelden bedraagt ten hoogste 1 ha per 

bouwvlak; 
b. de omgevingsvergunning wordt verleend voor gronden aansluitend op een bouwvlak; 
c. verlening van de omgevingsvergunning leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks

en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen; 
d. indien de afstand tot gronden met de bestemming Natuur minder dan 100 m bedraagt wordt 

de omgevingsvergunning uitsluitend verleend indien geen onevenredige aantasting van de 
landschaps- of natuurwaarden van het natuurgebied plaatsvindt; 

e. verlening van de omgevingsvergunning leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het 
waterbeheer; het bevoegd gezag vraagt hierover schriftelijk advies van de waterbeheerder 

alvorens de omgevingsvergunning te verlenen. 
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3.6 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van gronden met de bestemming 

'Agrarisch' ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone-wijzigingsbevoegdheid - l' wijzigen in de 
bestemming 'Bedrijf met de aanduiding 'bedrijfswoning' en 'Groen' ten behoeve van het 

vergroten van het bedrijfsperceel aan de Koegorsstraat 12 met inachtneming van het volgende: 
a. de bestaande bedrijfswoning aan Koegorsstraat 12 dient te zijn gesloopt; 
b. op het totale bedrijfsperceel (incl. Koegorsstraat 12) maximaal 1 bedrijfswoning mag 

worden gebouwd; 

c. de maximaal toelaatbare goot- en bouwhoogte maximaal 6 respectievelijk 10 meter 
bedraagt; 

d. de maximale inhoud van een bedrijfswoning bedraagt 1.500 m3; 
e. per bedrijfswoning zijn bijgebouwen en overkappingen toegestaan met een gezamenlijk 

oppervlak van maximaal: 
60 m2 indien het bouwperceel kleiner is dan 500 m2; 
90 m2 indien het bouwperceel kleiner is dan 5.000 m2; 
120 m2 indien het bouwperceel groter of gelijk is dan 5.000 m2; 

f. de goothoogte respectievelijk bouwhoogte van bijgebouwen bij een bedrijfswoning bedraagt 
ten hoogste 3 m respectievelijk 6 m; 

g. op het perceel wordt in eigen parkeerbehoefte voorzien; 
h. er wordt voldaan aan de Wet Geluidhinder; 
i. inzicht wordt gegeven en rekening wordt gehouden met de externe veiligheidsaspecten van 

nabijgelegen leidingen waarbij nieuwe beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten binnen 10 
-6 risico-contouren niet zijn toegestaan; 

j. wijziging wordt slechts toegepast als ter plaatse van de nieuwe wooneenheid sprake is van 
een goed woon- en verblijfsklimaat; alvorens wijziging toe te passen vragen burgemeester 
en wethouders hierover schriftelijk advies aan de milieudeskundige; 

k. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijk

heden van naastgelegen percelen. 
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Artikel4 

Agrarisch met waarden - Coulisselandschap en Microrelief 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

4.1.1 Bestemming 
De voor 'Agrarisch met waarden - Coulisselandschap en Microrelief aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 

a. de bedrijfsvoering van grondgebonden agrarische bedrijven; 
b. behoud, versterking en ontwikkeling van aanwezige natuur, landschaps- en 

cultuurhistorische waarden; 
c. niet - grondgebonden agrarische activiteiten en aquacultuur als neventak; 
d. aan de bestemming ondergeschikte extensieve dagrecreatie met bijbehorende 

kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen; 
e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groenelementen, (natuurvriendelijke) 

oevers, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, laad- en losvoorzieningen, 
nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen. 

4.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 4.1.1 genoemde bestemming 
worden gebouwd: 

a. lage tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen, paardenbakken, 

stapmolens en voorzieningen voar opslag. 

4.2 Bouwregels 

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met inachtneming van de volgende 
regels: 

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 

4.3 Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. voorzieningen voor opslag, niet zijnde bouwwerken, zijn niet toegestaan, met uitzondering 
van mestzakken aansluitend aan het bouwvlak en wateropslag; 

b. de opslag van goederen, anders dan agrarische producten afkomstig van het eigen 
agrarisch bedrijf is niet toegestaan; 

c. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 3 m is niet toegestaan; 
d. de opslag van kuilvoer is niet toegestaan; 
e. het huisvesten van seizoensarbeiders is niet toegestaan; 
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f. de opslag van dierlijke mest ten behoeve van handelsdoeleinden is niet toegestaan; 
g. containervelden en bassins voor aquacultuur zijn niet toegestaan; 
h. het gebruik van lage tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen voor een aaneengesloten 

periode langer dan 6 maanden is niet toegestaan; 
i. detailhandel is niet toegestaan; 
j. het gebruik van gronden die zijn gelegen binnen een afstand van 50 m van woningen van 

derden, of terreinen bestemd voor verblijfsrecreatie (minicampings daaronder inbegrepen) 
ten behoeve van nieuwe fruitteeltboomgaarden is niet toegestaan; 

k. 'Wgh - inrichtingen zijn niet toegestaan. 

4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

4.4.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Agrarisch met waarden -

Coulisselandschap en Microrelief zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het 
bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden) de 
volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting met 

uitzondering van het rooien van boomgaarden; 
b. het graven en dempen van sloten en waterpartijen; 
c. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhard ingen; 

d. het voor langer dan een groeiseizoen omzetten van grasland in bouwland; 
e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen en ophogen; 
f. het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

4.4.2 Uitzonderingen 00 het uitvoeringsverbod 
Het verbod van lid 4.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan; 
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 

4.4.3 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 
De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 4.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 

de natuur-, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden als bedoeld in 4.1 niet 
onevenredig worden of kunnen worden aangetast. 

4.4.4 Advisering 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voar het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 4.4.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 4.4.3 

wordt voldaan. 
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Artikel5 

Agrarisch met waarden - Staats-Spaanse Linies 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

5.1.1 Bestemming 
De voor 'Agrarisch met waarden - Staats-Spaanse Linies' aangewezen granden zijn bestemd 
voor: 

a. de bedrijfsvoering van grandgebonden agrarische bedrijven; 
b. behoud, versterking en ontwikkeling van aanwezige de landschaps- en cultuurhistorische 

waarden van de Staats-Spaanse Linies; 
c. niet - grondgebonden agrarische activiteiten - met uitzondering van intensieve veehouderij -

en aquacultuur als neventak; 

d. aan de bestemming ondergeschikte extensieve dagrecreatie met bijbehorende 
kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen; 

e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groenelementen, (natuurvriendelijke) 
oevers, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, laad- en losvoorzieningen, 
m It!':vnnr7ip.ninnf!m p.n n::.rkp.p.n/nnr7ip.ninnf'm 
-- -~ -- - - - -_ · _····· ow -·· _ .. r-····-_·· - _·_·_· ··· ·0- ·· · 

5.1.2 Toelaatbare bebouwinq 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 5.1.1 genoemde bestemming 
worden gebouwd: 

a. lage tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen, paardenbakken, 

stapmolens en voorzieningen voor opslag. 

5.2 Bouwregels 

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met inachtneming van de volgende 
regels: 

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 

5,3 Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik van granden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. voorzieningen voor opslag, niet zijnde bouwwerken, zijn niet toegestaan, met uitzondering 
van mestzakken aansluitend aan het bouwvlak en wateropslag; 

b. de opslag van goederen, anders dan agrarische producten afkomstig van het eigen 
agrarisch bedrijf is niet toegestaan; 

c. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 3 m is niet toegestaan; 
d. de opslag van kuilvoer is niet toegestaan; 
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e. het huisvesten van seizoensarbeiders is niet toegestaan; 
f. de opslag van dierlijke mest ten behoeve van handelsdoeleinden is niet toegestaan; 
g. containervelden en bassins voor aquacultuur zijn niet toegestaan; 
h. het gebruik van lage tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen voor een aaneengesloten 

periode langer dan 6 maanden is niet toegestaan; 
i. detail handel is niet toegestaan; 
j . het gebruik van grand en die zijn gelegen binnen een afstand van 50 m van woningen van 

derden, of terreinen bestemd voor verblijfsrecreatie (minicampings daarander inbegrepen) 
ten behoeve van nieuwe fruitteeltboomgaarden is niet toegestaan ; 

k. Wgh - inrichtingen zijn niet toegestaan. 

5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

5.4.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de granden met de bestemming Agrarisch met waarden - Staats
Spaanse Linies zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag 
(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden) de volgende werken, 
voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting met 
uitzondering van het raoien van boomgaarden; 

b. het uitvoeren van grandbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 
diepploegen, egaliseren, ontginnen en ophogen; 

5.4.2 Uitzonderingen 00 het uitvoeringsverbod 
Het verbod van lid 5.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan; 
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 

5.4.3 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 
De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 5.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 
de natuur-, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden als bedoeld in 5.1 niet 
onevenredig worden of kunnen worden aangetast. 

5.4.4 Advisering 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 5.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 5.5.3 
wordt voldaan. 

19 



Ontwerp bestemmingsplan 'Verdubbeling Tractaatweg' - Regels, 6 juni 2013 

Artikel6 

Bedrijf 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

6.1.1 Bestemming 
De voor 'Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - agrarisch hulp- en 
nevenbedrijf' een agrarisch hulp- en nevenbedrijf behorende tot categorie 3.1 van de Staat 
van Bedrijfsactiviteiten; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - loonbedrijf en grondverzet': 
tevens een loon- en verhuurbedrijf behorende tot categorie 3.1 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': een bedrijfswoning; 
d. nutsvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': nutsvoorzieningen; 
e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, waterhuishoudkundige 

voorzieningen, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen; 

6.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 4.1.1 genoemde bestemming 
worden gebouwd: 

a. bedrijfsgebouwen; 
b. bedrijfswoning; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen, en 

voorzieningen voor opslag. 

6.2 Bouwregels 

6.2.1 Bedrijfsgebouwen 
Bedrijfsgebouwen worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels: 

a. bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak 
worden opgericht; 

b. de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt maximaal de op de verbeelding 
aangegeven maat; 

c. de bedrijfsbebouwing bedraagt maximaal 1300 m2
. 

6.2.2 Bedrijfswoning 
Een bedrijfswoning mag worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels: 

a. een bedrijfswoning mag uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak 
worden opgericht; 
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b. de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, 

geen gebouw zijnde, bedragen ten hoogste: 

bouwwerk goothoogte bouwhoogte oppervlakte/inhoud 

bedrijfswoning (inclusief 6m 10 m 1.500 m' 

aan- en uitbouwen) 

bijgebouwen bij een 3m 6m 60 m2 indien het bouwperceel kleiner is dan 500 m2. 

bedrijfswoning, inclusief 90 m2 indien het bouwperceel kleiner is dan 5.000 m2; 

overkappingen 120 m2 indien het bouwperceel groter of gelijk is dan 5.000 m2 

6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met inachtneming van de volgende 
regels: 

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel bedraagt ten hoogste 1 m; 
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorzieningen' 

bedraagt ten hoogste 3 m; 
c. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m; 
d. de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en antennes bedraagt ten hoogste 10m; 

e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, 
bedraagt ten hoogste 6 m. 

6.3 Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. opslag van goederen op gronden gelegen tussen bedrijfsgebouwen en de meest nabij 
gelegen bestemming Verkeer is niet toegestaan; 

b. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 3 m is op onbebouwde 
gronden niet toegestaan; 

c. verlichting door mid del van lichtmasten die niet zijn voorzien van een bovenafdekking is niet 

toegestaan; 
d. zelfstandige kantoren en zelfstandige detailhandel zijn niet toegestaan; 
e. opslag en verkoop van vuurwerk is niet toegestaan; 
f. het uitoefenen van een aan - huis - gebonden beroepen met een oppervlak van meer dan 

50 m2 per bedrijfswoning is niet toegestaan; 
g. het uitoefenen van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten met een oppervlak van meer dan 

20 m2 per bedrijfswoning is niet toegestaan; 
h. het gebruiken van een bijgebouw ten behoeve van het ontvangen of verlenen van 

mantelzorg is niet toegestaan; 

i. Wgh - inrichtingen en nieuwe Bevi - inrichtingen zijn niet toegestaan. 
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6.4 Afwijken van de gebruiksregels 

6.4.1 Toelaatbaarheid bedrijven 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.1 

onder a: 

a. om bedrijven toe te laten in 1 categorie hoger dan op deze gronden in lid 6.1 onder a zijn 
toegestaan, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op 
de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot 
de categorieen, zoals in lid 6.1 onder a genoemd; 

b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voor 
zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te 
behoren tot de categorieen, zoals in lid 6.1 onder a genoemd; 

c. alvorens de omgevingsvergunning te verlenen vraagt het bevoegd gezag hierover schriftelijk 
advies van de milieudeskundige; 

d. Bevi - inrichtingen en Wgh - inrichtingen zijn niet toegestaan. 
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Artikel7 

Groen 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

7.1.1 Bestemming 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groen, bermstroken, bermsloten, waterpartijen, waterhuishoudkundige voorzieningen, 
paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, straatmeubilair, afvalverzamel
voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, geluidwerende voorzieningen 
en andere tot de bestemming behorende groen- en recreatieve voorzieningen; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - zichtontnemende voorziening': 
een zichtontnemende voorziening. 

7.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op deze gronden mogen, met inachtneming van de op de verbeelding aangegeven 
aanduidingen, uitsluitend ten dienste van de in lid 7.1.1 genoemde bestemming worden 
gebouwd: 

a. gebouwen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde. 

7.2 Bouwregels 

7.2.1 Gebouwen 
Gebouwen worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels: 

a. de oppervlakte van gebouwen bedraagt maximaal 15 m2; 
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3,5 meter. 

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met inachtneming van de volgende 
regels: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, bedraagt 
maximaal 2 meter. 
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Artikel8 

Natuur 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

8.1.1 Bestemming 
De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. behoud, herstel en ontwikkeling van aanwezige en potentiele natuur-, landschaps- en 
cultuurhistorische waarden; 

b. extensieve dagrecreatie met bijbehorende voorzieningen; 
c. water en bijbehorende voorzieningen zoals aanlegsteigers; 
d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals ondergrondse faunapassages en de 

daarbij behorende voorzieningen, fiets- en wandelpaden, bermen en bermsloten, 
waterpartijen, waterhuishoudkundige voorzieningen, kleinschalige nutsvoorzieningen, 
bruggetjes en duikers. 

8.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op deze gronden magen uits!uiiend ten dienste van de in lid 8.1.1 genaemde bestemming 
worden gebouwd: 

a. bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde. 

8.2 Bouwregels 

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met inachtneming van de volgende 
regels: 

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen, overkappingen of erfafscheidingen 

zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 

8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

8.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Natuur zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
werken of werkzaamheden) de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere 
oppervlakteverhard ingen; 

b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen en ophogen van gronden; 
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d. het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van 
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

e. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting 
alsmede het verwijderen van oevervegetaties; 

f. het omzetten van grasland in bouwland; 
g. het aanleggen van dammen, kades, duikers, vlonders, schoeiingen of aanlegplaatsen voor 

recreatievaartuigen. 

8.3.2 Uitzonderingen OD het uitvoeringsverbod 
Het verbod van lid 8.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 

8.3.3 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 
De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 8.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 
de natuur-, landschaps- en/of cultuurhistorische waarden: 

a. niet worden aangetast of; 
b. niet significant worden of kunnen worden aangetast, dan wei de mogelijkheden voor het 

herstel van de waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind en indien 
nodig mitigerende en zonodig compenserende maatregelen worden getroffen. 

8.3.4 Advisering 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 8.3.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 8.3.3 
wordt voldaan. 
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Artikel9 

Verkeer 

9.1 Bestemmingsomschrijving 

9.1.1 Bestemming 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. verhardingen, wegen, voet- en fietspaden, rabatten, parkeerterreinen, straatmeubilair, 
afvalverzamelvoorzieningen, geluidwerende voorzieningen, groenvoorzieningen, 
waterhuishoudkundige voorzieningen, oevers, bruggen, viaducten, voorzieningen ten 
behoeve van het openbare nut, ondergrondse faunapassages, kunstwerken, 
verkeersgeleiding en signalering, informatievoorziening en reclame-uitingen; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'railverkeer': spoorwegen en de daarbij behorende bermen, 
taluds en spoorwegovergangen . 

9.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op deze gronden mogen, met inachtneming van de op de verbeelding aangegeven 
aanduidingen. uitsluitend ten dienste van de in lid 9.1.1 genoemde hp.~tp.mming worden 

gebouwd: 

a. gebouwen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

9.2 Bouwregels 

9.2.1 Gebouwen 
Gebouwen worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels: 

a. de oppervlakte van gebouwen bedraagt maximaal 15 m2; 
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3,5 meter. 

9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met inachtneming van de volgende 
regels: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken , geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal: 
openbare nutsvoorzieningen: 3,5 meter; 
lichtmasten: 15 meter; 
kunstwerken: 
verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding: 
zichtontnemend scherm: 
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 

20 meter; 
10 meter; 
5 meter; 
3 meter. 

b. de bouwhoogte van constructies voor bovenleidingen, seinportalen en andere 
voorzieningen voor beveiliging, signalering of verlichting op de gronden met de aanduiding 
'railverkeer' bedraagt ten hoogste 10m. 
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Artikel10 

Water 

10.1 Besterrtmingsomschrijving 

10.1.1 Bestemming 
De vo:or 'Water' aangewe:zen gronden zijn bestemd voor: 

a. waterpartijen en (primaire) waterlopen, zoals sloten, watergangen, singels, taluds, 
bermstroken, oevers, bruggen, steigers, waterhuishoudkundige voorzieningen, 
ondergeschikte groenvoorzienlngen en andere tot de bestemming behorende 
watervoorzieningen. 

10.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 10.1.1 genoemde bestemming 
worden gebouwd: 

a. bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde. 

10.2 Bouwregels 

10.2.1 Bouwwerken. geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met inachtnemjng van de volgende 
regels: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, bedraagt 
maximaal 2 meter. 
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Artikel 11 

Leiding - Brandstof - 2 

11.1 Bestemmingsomschrijving 

11.1.1 Bestemming 
De voor 'Leiding - Brandstof - 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar 
geldende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de instandhouding en bescherming van een etheen- of propeentransportleiding met een 
diameter van ten hoogste 6 inch en een werkdruk van ten hoogste 100 bar. 

11.1.2 Toelaatbare bebouwing 

11 1 3 

Op de gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 11.1.1 bedoelde bestemming worden 
gebouwd: 

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

Bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) zijn op deze gronden 
niet toelaatbaar, met uitzondering van reeds bestaande bouwwerken. 

11.2 Bouwregels 

11.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen worden opgericht met inachtneming van de 
volgende regels: 

a. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 meter; 
b. het is niet toegestaan om bouwwerken te bouwen ten behoeve van de andere voor deze 

gronden geldende bestemmingen. 

11.3 Nadere eisen 

Reeds bestaande bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) 
mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande omvang niet wordt vergroot. 

11.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de 
betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 
geen beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten worden toegelaten. 
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11.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

11.5.1 Vergunningvereiste 

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur; 

g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

11.5.2 Uitzonderingsregel 
Het in lid 11.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van: 

a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die de normale werkzaamheden 
betreffen; 

b. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van dit plan in uitvoering zijn. 

11.5.3 Werken. geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 
De in een omgevingsvergunning opgenomen werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 11.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. deze verband houden met de doeleinden die aan de andere aldaar geldende 
bestemming(en) zijn toegekend; 

b. hierdoor, dan wei door de te verwachten gevolgen, het leidingbelang geen onevenredige 
schade wordt toegebracht. 

11.5.4 Advies 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 11.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
leidingbeheerder(s) of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 11.5.3 wordt voldaan. 
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Artikel12 

Leiding - Gas - 2 

12.1 Bestemmingsomschrijving 

12.1.1 Bestemming 
De voor 'Leiding - Gas - 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar geldende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de instandhouding en bescherming van een aardgastransportleiding met een diameter van 
ten hoogste 6 inch en een werkdruk van ten hoogste 40 bar. 

12.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op de gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 12.1.1 bedoelde bestemming worden 
gebouwd: 

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

12.1.3 Verboden bebouwinQ 
Bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) zijn op deze gronden 
niet toelaatbaar, met uitzondering van reeds bestaande bouwwerken. 

12.2 Bouwregels 

12.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen worden opgericht met inachtneming van de 
volgende regels: 

a. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,5 meter; 
b. het is niet toegestaan om bouwwerken te bouwen ten behoeve van de andere voor deze 

gronden geldende bestemmingen. 

12.3 Nadere eisen 

Reeds bestaande bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) 
mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande omvang niet wordt vergroot. 

12.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de 
betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 
geen beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten worden toegelaten. 
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12.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

12.5.1 Vergunningvereiste 
Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhard ingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur; 

g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

12.5.2 Uitzonderingsregel 
Het in lid 12.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van: 

a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die de normale werkzaamheden 
betreffen; 

b. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van dit plan in uitvoering zijn. 

12.5.3 Werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 
De in een omgevingsvergunning opgenomen werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 12.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. deze verband houden met de doeleinden die aan de andere aldaar geldende 
bestemming(en) zijn toegekend; 

b. hierdoor, dan wei door de te verwachten gevolgen, het leidingbelang geen onevenredige 
schade wordt toegebracht. 

12.5.4 Advies 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 12.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
leidingbeheerder(s) of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 12.5.3 wordt voldaan. 
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Artikel13 

Leiding - Gas - 3 

13.1 Bestemmingsomschrijving 

13.1.1 Bestemming 
De voor 'Leiding - Gas - 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar geldende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de instandhouding en bescherming van een aardgastransportleiding met een diameter van 
ten hoogste 6 inch en een werkdruk van ten hoogste 80 bar. 

13.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op de gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 13.1 .1 bedoelde bestemming worden 
gebouwd: 

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1 ~ 1 ~ Vp.rhnclp.n hp.hnlJwina 

Bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) zijn op deze gronden 
niet toelaatbaar, met uitzondering van reeds bestaande bouwwerken. 

13.2 Bouwregels 

13.2.1 Bouwwerken. geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen worden opgericht met inachtneming van de 
volgende regels: 

a. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,5 meter; 
b. het is niet toegestaan om bouwwerken te bouwen ten behoeve van de andere voor deze 

gronden geldende bestemmingen. 

13.3 Nadere eisen 

Reeds bestaande bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) 
mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande omvang niet wordt vergroot. 

13.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de 
betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 
geen beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten worden toegelaten. 
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13.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

13.5.1 Vergunningvereiste 
Het is verboden am zander of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen of raoien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grandbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het permanent opslaan van goederen waarander oak begrepen het opslaan van afvalstoffen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur; 

g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van slaten, vijvers en andere wateren. 

13.5.2 Uitzonderingsregel 
Het in lid 13.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van: 

a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die de normale werkzaamheden 
betreffen; 

b. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die op het tijdstip van de 

inwerkingtreding van dit plan in uitvoering zijn. 

13.5.3 Werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 
De in een omgevingsvergunning opgenomen werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 13.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. deze verband houden met de doeleinden die aan de andere aldaar geldende 
bestemming(en) zijn toegekend; 

b. hierdoor, dan wei door de te verwachten gevolgen, het leidingbelang geen onevenredige 

schade wordt toegebracht. 

13.5.4 Advies 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 13.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
leidingbeheerder(s) of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 13.5.3 wordt voldaan. 
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Artikel14 

Leiding - Gas - 7 

14.1 Bestemmingsomschrijving 

14.1.1 Bestemming 

De voor 'Leiding - Gas - 7' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar geldende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de instandhouding en bescherming van een aardgastransportleiding met een diameter van 
ten hoogste 16 inch en een werkdruk van ten hoogste 66 bar. 

14.1.2 Toelaatbare bebouwing 

Op de gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 14.1.1 bedoelde bestemming worden 
gebouwd: 

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

14_1_3 Verboden bebolJwina 

Bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) zijn op deze gronden 

niet toelaatbaar, met uitzondering van reeds bestaande bouwwerken. 

14.2 Bouwregels 

14.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen worden opgericht met inachtneming van de 

volgende regels: 

a. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,5 meter; 

b. het is niet toegestaan om bouwwerken te bouwen ten behoeve van de andere voor deze 
gronden geldende bestemmingen. 

14.3 Nadere eisen 

Reeds bestaande bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) 
mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande omvang niet wordt vergroot. 

14.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 

overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de 
betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 

geen beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten worden toegelaten. 
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14.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

14.5.1 Vergunningvereiste 
Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen of raoien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het permanent opslaan van goederen waarander ook begrepen het opslaan van afvalstoffen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur; 

g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

14.5.2 Uitzonderingsregel 
Het in lid 14.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van: 

a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die de normale werkzaamheden 
betreffen; 

b. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van dit plan in uitvoering zijn. 

14.5.3 Werken, geen bouwwerk zijnde, ofwerkzaamheden 
De in een omgevingsvergunning opgenomen werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 14.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. deze verband houden met de doeleinden die aan de andere aldaar geldende 
bestemming(en) zijn toegekend; 

b. hierdoor, dan wei door de te verwachten gevolgen, het leidingbelang geen onevenredige 
schade wordt toegebracht. 

14.5.4 Advies 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 14.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
leidingbeheerder(s) of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 14.5.3 wordt voldaan. 
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Artikel15 

Leiding - Gas -10 

15.1 Bestemmingsomschrijving 

15.1 .1 Bestemming 
De voor 'Leiding - Gas - 10' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar 
geldende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de instandhouding en bescherming van een aardgastransportleiding met een diameter van 
ten hoogste 20 inch en een werkdruk van ten hoogste 80 bar. 

15.1.2 Toelaatbare bebouwing 

15.1.3 

Op de gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 15.1 .1 bedoelde bestemming worden 
gebouwd: 

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

\1I:'!rhnrlpn hphnllwinn _ _ ____ _ _ • _ ___ 4' •• • , 

Bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) zijn op deze gronden 
niet toelaatbaar, met uitzondering van reeds bestaande bouwwerken. 

15.2 Bouwregels 

15.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen worden opgericht met inachtneming van de 

volgende regels: 

a. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,5 meter; 
b. het is niet toegestaan om bouwwerken te bouwen ten behoeve van de andere voor deze 

gronden geld en de bestemmingen. 

15.3 Nadere eisen 

Reeds bestaande bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) 
mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande omvang niet wordt vergroot. 

15.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de 
betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 
geen beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten worden toegelaten. 
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15.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

15.5.1 Vergunningvereiste 
Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur; 

g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

15.5.2 Uitzonderingsregel 
Het in lid 15.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van: 

a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die de normale werkzaamheden 
betreffen; 

b. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van dit plan in uitvoering zijn. 

15.5.3 Werken, geen bouwwerk zijnde. of werkzaamheden 
De in een omgevingsvergunning opgenomen werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 15.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. deze verband houden met de doeleinden die aan de andere aldaar geldende 
bestemming(en) zijn toegekend; 

b. hierdoor, dan wei door de te verwachten gevolgen, het leidingbelang geen onevenredige 
schade wordt toegebracht. 

15.5.4 Advies 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 15.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
leidingbeheerder(s) of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 15.5.3 wordt voldaan. 
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Artikel16 

Leiding - Gas - 11 

16.1 Bestemmingsomschrijving 

16.1.1 Bestemming 
De voor 'Leiding - Gas - 11' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar 

geldende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de instandhouding en bescherming van een aardgastransportleiding met een diameter van 
ten hoogste 24 inch en een werkdruk van ten hoogste 66 bar. 

16.1.2 Toelaatbare bebouwing 

16.1.3 

Op de gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 16.1.1 bedoelde bestemming worden 

gebouwd: 

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

\/prhnripn hphnllwinn 
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Bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) zijn op deze gronden 

niet toelaatbaar, met uitzondering van reeds bestaande bouwwerken. 

16.2 Bouwregels 

16.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen worden opgericht met inachtneming van de 

volgende regels: 

a. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,5 meter; 
b. het is niet toegestaan om bouwwerken te bouwen ten behoeve van de andere voor deze 

gronden geldende bestemmingen. 

16.3 Nadere eisen 

Reeds bestaande bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) 

mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande omvang niet wordt vergroot. 

16.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 

overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de 

betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 

geen beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten worden toegelaten. 
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16.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

16.5.1 Vergunningvereiste 
Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van 

afvalstoffen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur; 

g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

16.5.2 Uitzonderingsregel 
Het in lid 16.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van: 

a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die de normale werkzaamheden 

betreffen; 
b. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die op ' het tijdstip van de 

inwerkingtreding van dit plan in uitvoering zijn. 

16.5.3 Werken, geen bouwwerk zijnde, ofwerkzaamheden 
De in een omgevingsvergunning opgenomen werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 16.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. deze verband houden met de doeleinden die aan de andere aldaar geldende 
bestemming(en) zijn toegekend; 

b. hierdoor, dan wei door de te verwachten gevolgen, het leidingbelang geen onevenredige 
schade wordt toegebracht. 

16.5.4 Advies 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 16.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
leidingbeheerder(s) of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 16.5.3 wordt voldaan. 
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Artikel17 

Leiding - Gas - 12 

17.1 Bestemmingsomschrijving 

17.1.1 Bestemming 
De voor 'Leiding - Gas - 12' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar 
geldende bestemming(en), mede bestemd v~~r: 

a. de instandhouding en bescherming van een aardgastransportleiding met een diameter van 
ten hoogste 28 inch en een werkdruk van ten hoogste 80 bar. 

17.1.2 Toelaatbare bebouwing 

17.1.3 

Op de gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 17.1.1 bedoelde bestemming worden 
gebouwd: 

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

\/erhnnen hehn,,,,/inn . _ ...... _ .... _ .. ...,- .... '"" .... ~ 

Bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) zijn op deze gronden 
niet toelaatbaar, met uitzondering van reeds bestaande bouwwerken. 

17.2 Bouwregels 

17.2.1 Bouwwerken , geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen worden opgericht met inachtneming van de 
volgende regels: 

a. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,5 meter; 
b. het is niet toegestaan om bouwwerken te bouwen ten behoeve van de andere voor deze 

gronden geldende bestemmingen. 

17.3 Nadere eisen 

Reeds bestaande bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) 
mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande omvang niet wordt vergroot. 

17.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de 
betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 
geen beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten worden toegelaten . 
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r 17.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

17.5.1 Vergunningvereiste 
Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van 

afvalstoffen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur; 

g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

17.5.2 Uitzonderingsregel 
Het in lid 17.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van: 

a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die de normale werkzaamheden 
betreffen; 

b. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van dit plan in uitvoering zijn. 

17.5.3 Werken. geen bouwwerk zijnde. of werkzaamheden 
De in een omgevingsvergunning opgenomen werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 17.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. deze verband houden met de doeleinden die aan de andere aldaar geldende 
bestemming(en) zijn toegekend ; 

b. hierdoor, dan wei door de te verwachten gevolgen, het leidingbelang geen onevenredige 
schade wordt toegebracht. 

17.5.4 Advies 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 17.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
leidingbeheerder(s) of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 17.5.3 wordt voldaan. 
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Artikel18 

Leiding - Gas -13 

18.1 Bestemmingsomschrijving 

18.1.1 Bestemming 
De voor 'Leiding - Gas - 13' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar 
geldende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de instandhouding en bescherming van een aardgastransportleiding met een diameter van 
ten hoogste 30 inch en een werkdruk van ten hoogste 80 bar. 

18.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op de gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 18.1.1 bedoelde bestemming worden 
gebouwd: 

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

18.1 .3 Verboden beboLJwinq 

Bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) zijn op deze gronden 
niet toelaatbaar, met uitzondering van reeds bestaande bouwwerken. 

18.2 Bouwregels 

18.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen worden opgericht met inachtneming van de 
volgende regels: 

a. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,5 meter; 
b. het is niet toegestaan om bouwwerken te bouwen ten behoeve van de andere voor deze 

gronden geldende bestemmingen. 

18.3 Nadere eisen 

Reeds bestaande bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) 
mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande omvang niet wordt vergroot. 

18.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de 
betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 
geen beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten worden toegelaten. 
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18.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

18.5.1 Vergunningvereiste 
Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van 

afvalstoffen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur; 

g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

18.5.2 Uitzonderingsregel 
Het in lid 18.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van: 

a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die de normale werkzaamheden 
betreffen; 

b. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van dit plan in uitvoering zijn. 

18.5.3 Werken, geen bouwwerk zijnde. of werkzaamheden 
De in een omgevingsvergunning opgenomen werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 18.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. deze verband houden met de doeleinden die aan de andere aldaar geldende 
bestemming(en) zijn toegekend; 

b. hierdoor, dan wei door de te verwachten gevolgen, het leidingbelang geen onevenredige 
schade wordt toegebracht. 

18.5.4 Advies 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 18.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
leidingbeheerder(s) of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 18.5.3 wordt voldaan. 
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Artikel19 

Leiding - Gas - 14 

19.1 Bestemmingsomschrijving 

19.1.1 Bestemming 
De voor 'Leiding - Gas - 14' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar 
geldende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de instandhouding en bescherming van een aardgastransportleiding met een diameter van 
ten hoogste 48 inch en een werkdruk van ten hoogste 80 bar. 

19.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op de gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 19.1 .1 bedoelde bestemming worden 
gebouwd: 

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

Verhnnen hehm Iwinn .. 
Bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) zijn op deze gronden 
niet toelaatbaar, met uitzondering van reeds bestaande bouwwerken. 

19.2 Bouwregels 

19.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen worden opgericht met inachtneming van de 
volgende regels: 

a. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal3,5 meter; 
b. het is niet toegestaan am bouwwerken te bouwen ten behoeve van de andere voor deze 

gronden geldende bestemmingen. 

19.3 Nadere eisen 

Reeds bestaande bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) 
mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande omvang niet wordt vergroot. 

19.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de 
betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 
geen beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten worden toegelaten. 
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19.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

19.5.1 Vergunningvereiste 
Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van 

afvalstoffen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur; 

g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

19.5.2 Uitzonderingsregel 
Het in lid 19.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van: 

a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die de normale werkzaamheden 
betreffen; 

b. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van dit plan in uitvoering zijn. 

19.5.3 Werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 
De in een omgevingsvergunning opgenomen werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 19.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. deze verband houden met de doeleinden die aan de andere aldaar geldende 
bestemming(en) zijn toegekend; 

b. hierdoor, dan wei door de te verwachten gevolgen, het leidingbelang geen onevenredige 
schade wordt toegebracht. 

19.5.4 Advies 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 19.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
leidingbeheerder(s) of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 19.5.3 wordt voldaan. 
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Artikel20 

Leiding - Gas -15 

20.1 Bestemmingsomschrijving 

20.1.1 Bestemming 
De voor 'Leiding - Gas - 15' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar 
geldende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de instandhouding en bescherming van een waterstoftransportleiding met een diameter van 
ten hoogste 4 inch en een werkdruk van ten hoogste 100 bar. 

20.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op de gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 20.1 .1 bedoelde bestemming worden 
gebouwd: 

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

20.1.3 Verboden bebouwina 
Bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) zijn op deze gronden 
niet toelaatbaar, met uitzondering van reeds bestaande bouwwerken. 

20.2 Bouwregels 

20.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen worden opgericht met inachtneming van de 
volgende regels: 

a. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,5 meter; 
b. het is niet toegestaan om bouwwerken te bouwen ten behoeve van de andere voor deze 

gronden geld en de bestemmingen. 

20.3 Nadere eisen 

Reeds bestaande bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) 
mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande omvang niet wordt vergroot. 

20.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de 
betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 
geen beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten worden toegelaten. 
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20.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

20.5.1 Vergunningvereiste 
Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van 

afvalstoffen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur; 

g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van slaten, vijvers en andere wateren. 

20.5.2 Uitzonderingsregel 
Het in lid 20.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van: 

a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die de normale werkzaamheden 
betreffen; 

b. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van dit plan in uitvoering zijn. 

20.5.3 Werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 
De in een omgevingsvergunning opgenomen werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 20.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. deze verband houden met de doeleinden die aan de andere aldaar geldende 
bestemming(en) zijn toegekend; 

b. hierdoor, dan wei door de te verwachten gevolgen, het leidingbelang geen onevenredige 
schade wordt toegebracht. 

20.5.4 Advies 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 20.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
leidingbeheerder(s) of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 20.5.3 wordt voldaan. 
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Artikel21 

Leiding - Gas -16 

21.1 Bestemmingsomschrijving 

21.1.1 Bestemming 
De voor 'Leiding - Gas - 16' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar 
geldende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de instandhouding en bescherming van een stikstof- en zuurstoftransportleiding met een 
diameter van ten hoogste 300 mm en een werkdruk van ten hoogste 30 bar. 

21.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op de gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 21.1.1 bedoelde bestemming worden 
gebouwd: 

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

21.1.3 Verboden bebouwina 
Bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) zijn op deze gronden 
niet toelaatbaar, met uitzondering van reeds bestaande bouwwerken. 

21.2 Bouwregels 

21.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen worden opgericht met inachtneming van de 
volgende regels: 

a. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,5 meter; 
b. het is niet toegestaan om bouwwerken te bouwen ten behoeve van de andere voor deze 

gronden geldende bestemmingen. 

21.3 Nadere eisen 

Reeds bestaande bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) 
mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande omvang niet wordt vergroot. 

21.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de 
betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 
geen beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten worden toegelaten. 

48 



r 

Ontwerp bestemmingsplan 'Verdubbeling Tractaatweg' - Regels, 6 juni 2013 

21.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

21 .5.1 Vergunningvereiste 
Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van 

afvalstoffen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, instaliaties 
of apparatuur; 

g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

21 .5.2 Uitzonderingsregel 
Het in lid 21.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van: 

a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die de normale werkzaamheden 
betreffen; 

b. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van dit plan in uitvoering zijn. 

21.5.3 Werken. geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 
De in een omgevingsvergunning opgenomen werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 21.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. deze verband houden met de doeleinden die aan de andere aldaar geldende 
bestemming(en) zijn toegekend; 

b. hierdoor, dan wei door de te verwachten gevolgen, het leidingbelang geen onevenredige 
schade wordt toegebracht. 

21.5.4 Advies 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 21.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
leidingbeheerder(s) of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 21.5.3 wordt voldaan. 
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Artikel22 

Leiding. Hoogspanning 

22.1 Bestemmingsomschrijving 

22.1.1 Bestemming 
De voor 'Leiding-Hoogspanning' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar 
geldende bestemming(en), mede bestemd voer: 

a. de instandhouding en bescherming van ondergrondse hoogspanningsleidingen. 

22.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op de gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 22.1.1 bedoelde bestemming worden 
gebouwd: 

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

22.1.3 Verboden bebouwing 
BOlJWWp.rkp.n ten dienste van de andere a!daar ge!dende bestemming(en) z!jn cp deze grcnden 

niet toelaatbaar, met uitzondering van reeds bestaande bouwwerken. 

22.2 Bouwregels 

22.2.1 Bouwwerken, geen gebouw zijndg 
Bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen worden opgericht met inachtneming van de volgende 
regel: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde hebben geen maximale 
bouwhoogte. 

22.3 Nadere eisen 

Reeds bestaande bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) 
mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande omvang niet wordt vergroot. 

22.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de 
betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk ad vies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 
geen beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten worden toegelaten. 
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22.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

22.5.1 Vergunningvereiste 
Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhard ingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur; 

g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

22.5.2 Uitzonderingsregel 
Het in lid 22.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van: 

a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die de normale werkzaamheden 
betreffen; 

b. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van dit plan in uitvoering zijn. 

22.5.3 Werken. geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 
De in een omgevingsvergunning opgenomen werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 22.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. deze verband houden met de doeleinden die aan de andere aldaar geldende 
bestemming(en) zijn toegekend; 

b. hierdoor, dan wei door de te verwachten gevolgen, het leidingbelang geen onevenredige 
schade wordt toegebracht. 

22.5.4 Advies 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 22.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
leidingbeheerder(s) of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 22.5.3 wordt voldaan. 
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Artikel23 

Leiding - Riool 

23.1 Bestemmingsomschrijving 

23.1.1 Bestemming 
De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar geldende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de instandhouding en bescherming van een afvalwaterleiding. 

23.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op de gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 23.1.1 bedoelde bestemming worden 
gebouwd: 

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

23.1.3 Verboden bebouwing 
ROI)\!tMIerken ten o!enste van de andere a!daar ge!dende bestemming(cn) zijn op deze giondan 
niet toelaatbaar, met uitzondering van reeds bestaande bouwwerken. 

23.2 Bouwregels 

23.2.1 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen worden opgericht met inachtneming van de volgende 

regel : 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde hebben geen maximale 
bouwhoogte. 

23.3 Nadere eisen 

Reeds bestaande bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) 
mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande omvang niet wordt vergroot. 

23.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de 
betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingexploitant met de vraag of bij het bouwplan het leidingbelang voldoende wordt 
ontzien en of er eventuele voorwaarden te stell en zijn . 
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23.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

23.5.1 Vergunningvereiste 
Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhard ingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van 

afvalstoffen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur; 

g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

23.5.2 Uitzonderingsregel 
Het in lid 23.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van: 

a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die de normale werkzaamheden 
betreffen; 

b. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van dit plan in uitvoering zijn. 

23.5.3 Werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 
De in een omgevingsvergunning opgenomen werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 23.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. deze verband houden met de doeleinden die aan de andere aldaar geldende 
bestemming(en) zijn toegekend; 

b. hierdoor, dan wei door de te verwachten gevolgen, het leidingbelang geen onevenredige 
schade wordt toegebracht. 

23.5.4 Advies 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 23.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
leidingbeheerder(s) of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 23.5.3 wordt voldaan. 
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Artikel24 

Leiding - Water 

24.1 Bestemmingsomschrijving 

24.1.1 Bestemming 
De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn , behalve voor de andere aldaar geldende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. instandhouding en bescherming van een waterleiding. 

24.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op de gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 24.1 .1 bedoelde bestemming worden 
gebouwd: 

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

24.1 .3 Verboden bebouwing 
BOlJwwerken ten d!enste van de andere a!daar ge!dende bestemming(en) zijn cp deze gionden 
niet toelaatbaar, met uitzondering van reeds bestaande bouwwerken. 

24.2 Bouwregels 

24.2.1 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen worden opgericht met inachtneming van de volgende 
regel: 

a. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,5 meter. 

24.3 Nadere eisen 

Reeds bestaande bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) 
mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande omvang niet wordt vergroot. 

24.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de 
betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 
geen beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten worden toegelaten. 
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24.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

24.5.1 Vergunningvereiste 
Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van 

afvalstoffen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur; 

g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

24.5.2 Uitzonderingsregel 
Het in lid 24.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van: 

a. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die de normale werkzaamheden 
betreffen; 

b. werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van dit plan in uitvoering zijn. 

24.5.3 Werken, geen bouwwerk zijnde. of werkzaamheden 
De in een omgevingsvergunning opgenomen werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 24.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. deze verband houden met de doeleinden die aan de andere aldaar geldende 
bestemming(en) zijn toegekend; 

b. hierdoor, dan wei door de te verwachten gevolgen, het leidingbelang geen onevenredige 
schade wordt toegebracht. 

24.5.4 Advies 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 24.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de 
leidingbeheerder(s) of aan de voorwaarde als bedoeld in lid 24.5.3 wordt voldaan. 
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Artikel25 

Waarde - Archeologie - 2 

25.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde - Archeologie - 2 aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligsteliing van de 
archeologische waarden van de gronden. 

25.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 25.1 genoemde bestemming uitsluitend 

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

b. ten behoeve van de andere, voar deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels -
uitsluitend worden gebouwd, indien: 
1. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heef!: over!egd waarin de 

archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd 
gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten 
niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning regels te verbinden, gericht op het behoud van de 
archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wei het begeleiden 
van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige; 

c. het bepaalde in dit lid onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan 
betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de 

oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 500 m2; 
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm kan worden 

geplaatst. 

25.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden 

25.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie - 2 zonder of in 
afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor 
het uitvoeren van werken of werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren: 
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a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan SO cm, waartoe worden 
gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en 

aanleggen van drainage; 
b. het graven, verbreden en dempen van sloten , vijvers en andere wateren dieper dan SO cm 

onder het bestaande maaiveld; 
c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van 

voorwerpen; 
d. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
e. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
f. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
g. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee 

verb and houdende constructies, installaties of apparatuur. 

2S.3.2 Uitzonderingen OD het uitvoeringsverbod 
Het verbod van 2S.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a. werken en/of werkzaamheden die normaal beheer of onderhoud betreffen; 
b. werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende 

omgevingsvergunning voor het bouwen of omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
werken of werkzaamheden of ontgrondingsvergunning; 

c. een oppervlakte beslaan van ten hoogste SOO m2; 
d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan; 
e. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

2S.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 2S.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de 
aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden aan 
de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen 
archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, 

indien: 

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de 
betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is 
vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden regels te verbinden, gericht op het 
behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wei het 
begeleiden van de activiteiten door een archeologische deskundige. 

25.4 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen door de bestemming 'Waarde -
Archeologie - 2', als bedoeld in lid 2S.1 geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis 
van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische 
waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Artikel26 

Waarde • Archeologie . 3 

26.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde - Archeologie - 3 aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de 
archeologische waarden van de gronden. 

26.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 26.1 genoemde bestemming uitsluitend 

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

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels -
uitsluitend worden gebouwd, indien: 
1. de aanvrager van de cmgev!ngsvergunning een rC1pport h __ ~ _,._ .. I __ rJ ................ :_ ..J--. 

I Iv"'ll;il L VV vi Iv~U vvac:u III ut:;; 

archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd 
gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten 
niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning regels te verbinden, gericht op het behoud van de 
archeologische resten in de bod em, het doen van opgravingen dan wei het begeleiden 
van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige; 

c. het bepaalde in dit lid onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan 
betrekking heeft op een of meer van de volgende aetiviteiten of bouwwerken: 
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de 

oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 1. 000 m2; 
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 50 em kan worden 

geplaatst. 

26.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden 

26.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Areheologie - 3 zonder of in 
afwijking van een sehriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor 
het uitvoeren van werken of werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren: 
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a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 50 cm, waartoe worden 
gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en 
aanleggen van drainage; 

b. het graven, verbreden en dempen van sloten , vijvers en andere wateren dieper dan 50 cm 
onder het bestaande maaiveld; 

c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van 
voorwerpen; 

d. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
e. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
f. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
g. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

26.3.2 Uitzonderingen 00 het uitvoeringsverbod 
Het verbod van 26.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a. werken en/of werkzaamheden die normaal beheer of onderhoud betreffen; 
b. werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende 

omgevingsvergunning voor het bouwen of omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
werken of werkzaamheden of ontgrondingsvergunning; 

c. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 1.000 m2; 
d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan; 
e. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

26.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 26.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de 
aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden aan 
de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen 
archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, 
indien: 

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de 
betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is 
vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden regels te verbinden, gericht op het 
behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wei het 
begeleiden van de activiteiten door een archeologische deskundige. 

26.4 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen door de bestemming 'Waarde -
Archeologie - 3 " als bedoeld in lid 26.1 geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis 
van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische 
waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Artikel27 

Waarde - Waardevolle dijk 

27.1 Bestemmingsomschrijving 

27.1.1 Bestemming 
De voor 'Waarde - Waardevolle dijk' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 
geldende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de versterking van 
cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden, met dien 
verstande dat de regels van de dubbelbestemming 'Waarde-Waardevolle dijk' prevaleren boven 
de regels die geld en ingevolge de andere daar voorkomende bestemmingen, uitgezonderd de 
regels van de dubbelbestemming ·Waterstaat-Waterkering'. 

27.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op of in deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 27.1 .1 genoemde 
bestemming worden gebouwd: 

a. bouwwerken geen gebouw zijnde. 

27.1.3 Bouwwerken ten dienste van de andere, niet primair voor deze gronden geldende 
bestemmingen zijn op deze gronden niet toelaatbaar, met uitzondering van ver/nieuwbouw van 
bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte van de bouwwerken niet wordt 
vergroot of veranderd. 

27.2 Bouwregels 

27.2.1 Bouwwerken. geen gebouw zijnde 
Bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde, mag maximaal 2 meter bedragen. 

27.3 Afwijken van de bouwregels 

27.3.1 Afwijken middels omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om bij omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in: 

a. lid 27.1 .3 voor het bouwen of uitbreiden van bouwwerken van de voor deze gronden 
geldende andere bestemmingen(en), mits de cultuurhistorische, landschappelijke en/of 
natuurwetenschappelijke waarden van de gronden hierdoor niet onevenredig worden 
geschaad; 

b. lid 27.2.1, sub a tot een bouwhoogte van maximaal 10 meter. 
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27.3.2 Procedureregel 
Bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 27.3.1, sub a winnen 
burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij een landschaps- en 
natuurbeschermingsdeskundige met betrekking tot de vraag of bij het bouwplan de 
cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden voldoende worden 
ontzien en de eventuele te stellen voorwaarden. 

27.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden 

27.4.1 Vergunningvereiste 
Het is verboden am zander of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het vernietigen van voor het gebied kenmerkende bodemvegetatie door het afbranden van 
beplanting of restanten hiervan dan wei door toepassing van biociden; 

b. het ophogen, ontginnen, bodemverlagen, afgraven of egaliseren van gronden voor zover 
geen ontgrondingsvergunning is vereist; 

c. het planten of verwijderen van houtgewas; 
d. het aanleggen, verbreden, of verharden van wegen, voet-, ruiter-, of rijwielpaden, banen of 

parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
e. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur; 

f. het aanbrengen van voorzieningen voor extensieve dagrecreatie/natuurrecreatie; 
g. het aanleggen van drainage; 
h. het graven of dempen van slaten, watergangen, vijvers of vaarten. 

27.4.2 Uitzonderingsregel 
Het in lid 27.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van: 

a. werken en/of werkzaamheden die de normale werkzaamheden betreffen; 
b. werken en/of werkzaamheden die op het tijdstip van de tervisielegging van dit plan in 

uitvoering zijn. 

27.4.3 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 
De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 27.4.2 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 
de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden: 

a. niet worden aangetast of; 
b. niet significant worden of kunnen worden aangetast, dan wei de mogelijkheden voor het 

herstel van de waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind en indien 
nodig mitigerende en zonodig compenserende maatregelen worden getroffen. 
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Artikel28 

Waterstaat - Waterkering 

28.1 Bestemmingsomschrijving 

28.1.1 Bestemming 
De voor 'Waterstaat-Waterkering' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere aldaar 
geldende bestemming(en), mede bestemd voor de waterkering en de waterbeheersing. 

28.1.2 Toelaatbare bebouwing 
Op de grand en mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 28.1 .1 genoemde doeleinden worden 
gebouwd: 

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

28.1.3 Verboden bebouwing 
Bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) zijn op deze gronden 
niet toelaatbaar, met uitzondering van reeds bestaande bouwwerken. 

28.2 Bouwregels 

28.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met inachtneming van de volgende 
regel: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 meter. 

28.3 Nadere eisen 

Reeds bestaande bouwwerken ten dienste van de andere aldaar geldende bestemming(en) 
mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande omvang niet wordt vergroot. 

28.4 Afwijken van de bouwregels 

28.4.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in: 

a. lid 28.1.3 voor het bouwen of uitbreiden van bouwwerken van de voor deze gronden andere 
aldaar geldende bestemmingen(en), mits de waterstaatswaarden van de gronden hierdoor 
niet onevenredig worden geschaad; 

b. lid 28.2.1, sub a tot een bouwhoogte van maximaal 10 meter. 

28.4.2 Bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 28.4.1 meld en 
burgemeester en wethouders schriftelijk het bouwplan bij het Waterschap. 
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HOOFDSTUK 3 

ALGEMENE REGELS 

Artikel29 

Anti-dubbeltelregel 

Grand welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan. waaraan 
Uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen 
buiten beschouwing. 
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Artikel30 

Aigemene bouwregels 

30.1 Plaatsbepaling en vormgeving bouwwerken 

30.1.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de regels vervat in hoofdstuk 
2, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, nadere eisen te stell en ten 
aanzien van: 

a. de plaatsing van hoofdgebouwen, bijgebouwen en aan- en uitbouwen en bijgebouwen ten 
opzichte van de bouwperceelsgrens en ten opzichte van elkaar; 

b. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen; 
c. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

30.1.2 De in lid 30.1.1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te 
voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de 
doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, en gronden in verband met calamiteiten. 

30.2 Bestaande afstanden en andere maten 

30.2.1 Indien afstanden op de datum van de inwerkingtreding van dit plan meer dan wei minder 
bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is toegestaan, mogen de bestaande afstanden als 
maximaal respectievelijk minimaal toelaatbaar worden aangenomen. 

30.2.2 In die gevallen dat hoogten, inhoud, aantal en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken op 
de dag van de inwerkingtreding van dit plan meer of minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 
2 is voorgeschreven, mogen de bestaande maten en hoeveelheden als maximaal 
respectievelijk minimaal worden aangehouden. 
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Artikel31 

Aigemene gebruiksregels 

31.1 Verboden gebruik 

31 .1.1 Tot het verboden gebruikals bedoeld in a rti kel 2.1, lid 1, sub c Wabo wordt in ieder geval 
gerekend: 

a. het gebruiken of te doen of laten gebruiken van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en 
gronden op een wijze of tot een doel strijdlg met de in dit plan aan de grond gegeven 
bestemming. 

31.2 Afwijking van de gebruiksregels 

31.2.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaaldein lid 31.1.1: 

a. indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige 
gebruik dat niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 
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Artikel32 

Aigemene aanduidingsregels 

32.1 Geluidzone-industrie 

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone-industrie-3' en 'geluidzone-industrie-4' zijn geen 
nieuwe geluidgevoelige objecten toegestaan. 

32.2 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen de dubbelbestemming 'Leiding - Water' en 'Leiding -
Hoogspanning' verleggen, met inachtneming van het volgende: 
a. de wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijk

heden van het perceel waarin de watertransportleiding (max. 600 mm en 5 Bar) dan wei de 
ondergrondse hoogspanningsleiding (max. 50 kv) wordt gelegd. 

66 



( 

Ontwerp bestemmingsplan 'Verdubbeling Tractaatweg' - Regels, 6 juni 2013 

Artikel33 

Aigemene afwijkingsregels 

33.1 Afwijkingsbevoegdheid 

33.1.1 Het bevoegd gezag kan om bij omgevingsvergunning afwijken van de regels in dit plan voor: 

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van 

belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wei voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen 
mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% 
worden vergroot. 

33.1.2 De omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien: 

a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast; 

b. dit niet leidt tot wijziging van de op de verbeelding aangegeven bestemming. 
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Artikel34 

Aigemene wijzigingsregels 

34.1 Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van het bepaalde in de Wro, de regels 
wijzigen ten behoeve van: 

a. de overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een 
technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wei voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen 
mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 
10% worden vergroot 

Deze regels zijn van toepassing voor het overschrijden van grenzen va or zover deze leiden tot 
wijziging van bestemmingen. 
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HOOFDSTUK 4 

OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel35 

Overgangsrecht 

35.1 Overgangsrecht bouwwerken: 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 
of in uitvoering is, dan wei gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 
wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

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

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig bij omgevingsvergunning afwijken van lid 
35.1, sub a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het lid 35.1, 
sub a met maximaaI10%; 

c. Lid 35.1, sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende 
plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

35.2 Overgangsrecht gebruik: 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 35.2, sub a, 
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. Indien het gebruik, bedoeld in lid 35.2, sub a, na de inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten; 

d. Lid 35.2, sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat 
plan. 

35.3 Afwijking overgangsrecht gebruik 

Indien toepassing van het overeenkomstig lid 35.2 in het plan opgenomen overgangsrecht 
gebruik zou kunnen leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer 
natuurlijke personen die op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond 
en opstallen gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kan de 
gemeenteraad met het oog op beeindiging op termijn van die met het bestemmingsplan strijdige 
situatie, in het plan persoonsgebonden overgangsrecht opnemen. 
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Deze regets worden aangehaatd ats; 

Artiket 36 

Siotregel 

Regets van het bestemmingsptan 'Verdubbeting Tractaatweg'. 
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Bijlage Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten 

behorend bij de regels van het bestemmingsplan Buit engebied Terneuzen 

Lijst van afkortingen in de Staat v.an Bedrijfsactiviteiten 

niet van toepassing of niet relevant 
< kleiner dan 
> groter 

gelljk aan 
cat. tategorle 
e.d. en dergelljke 
kl. klasse 
n.e.g. niet elders genoemd 
o.c. opslagcapaciteit 
p.c. 
p.o. 
b.o. 
v.c. 
u 
d 

productieca paciteit 
productieoppervlak 
bedrijfsoppervlak 
verwerkingscapaciteit 
uur 
dag 

w week 
j jaar 
B bodemverontreiniging 
C continu 
o divers 
L luchtverontreiniglng 
Z zonering op basis van Wet geluidhinder 
R risico (Besluit exteme velligheid Inrichtingen mogelijk van 

toepassing) 
V Vuurwerkbesluit van toepassing 
G/P verkeersaantrekkende werking goederenvervoer/personenver

voer: 
1. potentleel gerlnge verkeersaantrekkende werking 
2. potentieel aanzJenlijke verkeersaantrekkende werking 
3. potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking 
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2 Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten 
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SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIlVING AFSTANDEN IN METERS INDICES 
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iii: li- I- w > ~ ~ ~c c > 
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01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW 

0112 011, 012, 013, 0 Tuinbouw: 
016 

0112 0113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G 

0112 0113 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C 10 100 3.2 1 G 

0112 0163 6 - bloemboliendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C 10 30 2 1 G 

0112 011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G 

014 016 0 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw : 

014 016 1 - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. > 500 m2 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 

014 016 2 - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. <= 500 m2 30 10 30 10 30 2 1 G 

014 016 - algemeen met opslag bestrijdingsmiddelen > 10 ton: zie SBI-code 5155 
014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m2 30 10 50 10 50 3.1 2 G 

014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m2 30 10 30 10 30 2 1 G 

0142 0162 KI -stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 

05 03 - VISSERI]- EN VISTEELTBEDRIJVEN 

0501.1 0311 Zeevisserijbed rijven 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 

0501.2 0312 Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C 10 50 3.1 1 G 

0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen 

0502 032 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C 0 100 3.2 1 G 

0502 032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C 0 50 3.1 1 G 

15 10,11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C SO R 100 D 3.2 2 G 

151 101 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C 30 700 5.2 2 G 

151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C SO R 300 4.2 2 G 

151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1.000 m2 100 0 100 C SO R 100 3.2 2 G 
151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1.000 m2 SO 0 SO C 30 50 3.1 1 G 

151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m2 30 0 50 10 50 3.1 1 G 
- ----- --_._- --
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S81-1993 S81-2008 OMSCHRIlVING AFSTANDEN IN METERS INDICES 

1&1 Q 
1&1 

..: 1:11: 
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151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1 1 G 

151 108 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden 50 0 50 10 50 3.1 2 G 
metR-o. < 2.000 m2 

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven : 

152 102 1 - drogen 700 100 200 C 30 700 5.2 2 G 

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C 30 200 4.1 2 G 

152 102 3 - roken 300 0 50 C 0 300 4 .2 1 G 

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o. > 1.000 m2 300 10 50 C 30 300 D 4.2 2 G 

152 102 5 - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 1.000 m2 100 10 50 30 100 3.2 1 G 

152 102 6 - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 300 m2 50 10 30 10 50 3.1 1 G 

1531 1031 0 Aardappelproductenfabrieken : 

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C 50 R 300 4.2 2 G 

1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m2 50 10 50 50 R 50 3.1 1 G 
1532,1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken : 

1532,1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C 10 100 3.2 1 G 
1532,1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2 2 G 
1532,1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2 2 G 
1532,1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C 30 300 4.2 2 G 
1532,1533 1032, 1039 5 · met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 300 4.2 2 G 
1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe pli'mtaardige en dierlijke olien en vetten : 

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 200 30 100 C 30 R 200 4 .1 3 G 
1541 104101 2 - p.c. >- 250.000 ton/jaar 300 SO 300 C Z SO R 300 4.2 3 G 
1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke olien en vetten : 

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 200 10 100 C 100 R 200 4.1 3 G 
1542 104102 2 - p.c. >- 250.000 ton/jaar 300 10 300 C Z 200 R 300 4.2 3 G 
1543 1042 0 Margarinefabrieken: 

1543 1042 1 · p.c. < 250.000 ton/jaar 100 10 200 C 30 R 200 4.1 3 G 
1543 1042 2 - p.e. >- 250.000 ton/jaar 200 10 300 C Z SO R 300 4.2 3 G 
1551 1051 0 Zuivelproducten fabrieken: 

1551 1051 1 · gedroogde producten, p.c. >- 1,5 ton/uur 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 3 G 
1551 1051 2 · geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >- 20 ton/uur 200 30 500 C Z SO R 500 5.1 3 G 
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581-1993 581-2008 

1551 1051 
1551 1051 
1551 1051 
1552 1052 
1552 1052 
1561 1061 
1561 1061 
1561 1061 
1561 1061 
1562 1062 
1562 1062 
1562 1062 
1571 1091 
1571 1091 
1571 1091 
1571 1091 

1571 1091 

1571 1091 
1571 1091 
1572 1092 
1581 1071 
1581 1071 
1581 1071 
1582 1072 
1583 1081 
1583 1081 
1583 1081 
1584 10821 
1584 10821 

.: 
c 
I 

CI 
Z 
> 

OMSCHRIJVING 

3 1- melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 ton/jaar 

4 /- melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 ton/jaar 

5 1- overige zuivelproductenfabrieken 

1 I Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m2 

2 1- consumptie-ijsfabrieken : p.o. <= 200 m 2 

o I Meelfabrieken : 

1 1- p.c. >= 500 ton/uur 

2 I - p.c. < 500 ton/uur 

Grutterswarenfabrieken 

o I Zetmeelfabrieken : 

1 I - p.c. < 10 ton/uur 

2 1- p.c. >= 10 ton/uur 

o I Veevoerfabrieken: 

1 I - destructiebedrijven 

2 1- beender-, veren-, vis- en vleesmeelfabriek 

3 1- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit < 10 ton/ulJr 
water 

4 1- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit >= 10 ton/uur 
water 

5 I - mengvoeder, p.c. < 100 ton/uur 

6 1- mengvoeder, p.c. >= 100 ton/uur 

Vervaardiging van voer voor huisdieren 

o I Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen : 

1 1- V.c. < 7.500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 

2 1- V.c. >= 7.500 kg meel/week 

Banket, biscuit- en koekfabrieken 

o I Suikerfabrieken : 

1 1- V.c. < 2.500 ton/jaar 

2 1- v.C. >= 2.500 ton/jaar 

o I Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: 

1 1- cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m2 

AFSTANDEN IN METERS 

= ;:) 
11.1 
CI 

50 
100 

II.. 

~ 
o 
o 

c .... 
;:) 
oJ 
W 
CI 

100 1 C 
300 1 C 

50 50 300 I C 

50 I 0 I 100 C 

10 I 0 I 30 

2001 1001 300 c 
100 I 50 I 200 c 

50 I 100 I 200 C 

200 I 50 I 200 c 
3001 100 1 300 c 

700 I 30 I 200 C 
700 I 100 I 100 C 
300 I 100 I 200 C 

700 I 200 1 300 C 

200 I 50 I 200 C 

300 I 100 I 300 c 
2001 100 / 200 c 

30 10 I 30 C 

100 30 I 100 C 

100 10 I 100 C 

500 1001 300 C 

10001 200 1 700 c 

500 50 I 100 

Z 

= 
~ 
> 
11.1 
CI 

50 
50 
50 
50 
o 

Z I 100 
50 
50 

30 
Z 50 

50 
30 
30 

Z 50 

30 
Z 50 

30 

10 
30 
30 

100 
Z I 200 

50 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

w 
I- C 
IIlZ 

l5~ 
gle 
CI< 
100 
300 
300 
100 

30 

300 
200 
200 I D 

200 
300 

700 I D 

700 I D 

300 

700 

200 
300 
200 

30 
100 
100 

500 
R I 1000 

R 500 

w 
~ 
o 
~ 
w 
~ 
U 

3.2 
4.2 
4.2 
3.2 

2 

4.2 
4.1 
4.1 

4.1 
4.2 

5.2 
5.2 
4.2 

5.2 

4.1 
4 .2 
4.1 

2 
3.2 
3.2 

5.1 
5.3 

5.1 

INDICES 

= w 
w 
~ 

= w 
> 
2 1G 
3 1 G 

3 1 G 
2 1 G 

11 G 

21 G 

2 1 G 

2 1G 

1 1 G 

2 1 G 

3 1 G 

31 G 

21 G 

31G 

31 G 

31 G 

21G 

11 G 

21 G 

2 1 G 

2 1 G 

3 1 G 

2 1 G 
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1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabriek en vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 100 30 50 30 100 3.2 2 G 
< 2.000 m 2 

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabriek en vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 30 10 30 10 30 2 1 G 
<= 200 m 2 

1584 10821 4 - suikerwerkfabrieken met suikerbranden 300 30 50 30 R 300 4.2 2 G 

1584 10821 5 - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o. > 200 m 2 100 30 50 30 R 100 3.2 2 G 

1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o. < = 200 m 2 30 10 30 10 30 2 1 G 

1585 1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1 2 G 

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen : 

1586 1083 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C 10 500 D 5.1 2 G 

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2 2 G 

1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4 .1 2 G 

1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 200 D 4.1 2 G 

1589.1 1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 R 200 4.1 2 G 

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken : 

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2 2 G 

1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50 50 R 300 4 .2 2 G 

1589.2 1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 200 4.1 2 G 

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C 30 300 4.2 2 G 

1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcoholdoorg isting : 

1592 110102 1 - p,c. < 5.000 ton/jaar 200 30 200 C 30 R 200 4.1 1 G 

1592 110102 2 - p,c, >= 5,000 ton/jaar 300 50 300 C 50 R 300 4.2 2 G 

1593 tim 1595 1102 tim 1104 Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke 10 0 30 C 0 30 2 1 G 

1596 1105 Bierbrouwerijen 300 30 100 C 50 R 300 4.2 2 G 

1597 1106 Mouterijen 300 50 100 C 30 300 4.2 2 G 

1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2 3 G 

16 12 - VERWERKING VAN TABAK 

160 120 Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C 30 200 4.1 2 G 
_ ._- - -
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S81-1993 S81-2008 

17 13 
171 131 
172 132 
172 132 
172 132 
173 133 
174,175 139 
1751 1393 
176,177 139,143 

18 14 
181 141 
182 141 
183 142, 151 

19 15 
191 151, 152 
192 151 
193 152 

20 16 

2010.1 16101 
2010.2 16102 
2010.2 16102 
2010.2 16102 
202 1621 
203,204,205 162 
203,204,205 162 

..: 
c:: 
I 

" Z 
> 

OMSCHRIlVING 

- 'VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 

Bewerken en spinnen van textielvezels 

o I Weven van textiel : 

1 I · aantal weefgetouwen < 50 
2 I - aantal weefgetouwen >= 50 

Textielveredelingsbedrijven 

Vervaardiging van textielwaren 

Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 

- , VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 

Vervaardiging kleding van leer 

Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exclusief van leer) 

Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING) 

Lederfabrieken 

Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) 

Schoenenfabrieken 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN 
DERGELIJKE 

Houtzagerijen 

o I Houtconserveringsbedrijven: 

1 I - met creosootolie 

2 I - met zoutoplossingen 

Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 

o I Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 

1 I Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 
200 m 2 

~ 
:;) 
1&1 

" 

10 

10 
10 
50 
10 

100 
o 

30 
10 
50 

300 
50 
50 

o 

200 
10 

100 
o 
o 

AFSTANDEN IN METERS 

II. 

e 
Ul 

50 I 100 

10 I 100 
30 I 300 
o I 50 
o I 50 

30 I 200 
10 I 50 

o 50 
10 30 
10 10 

30 I 100 
10 I 30 
10 50 

50 I 100 

30 1 50 
30 1 50 
30 I 100 
30 I 100 
30 I 50 

C 
1-4 
:;) 
...I 
1&1 

" 

z 

~ 

~ 
> 
1&1 

" 
30 

o 
50 
10 
10 
10 
10 

o 
10 
10 

10 
10 
10 

50 

10 
10 
10 
o 
o 

R 

~ C 
UlZ bot( 
o Iii 
~ II. "ot( 

100 

100 
300 

50 
50 

200 
50 

50 
30 
50 

300 
50 I D 
50 

100 

200 
50 

100 
100 

50 

w 
~ 
o 
" 1&1 

!;( 
U 

3.2 

3.2 
4.2 
3.1 
3.1 
4.1 
3.1 

3.1 
2 

3.1 

4.2 
3.1 
3.1 

3.2 

4.1 
3.1 
3.2 
3.2 
3.1 

INDICES 

~ 
1&1 
1&1 
::.:: 
~ 
1&1 
> 

2 1G 

2 1 G 

3 1G 
2 1G 

11 G 

21G 

11 G 

11 G 

21 G 

11 G 

2 1 G 

2 1G 
2 1G 

2 1 G 

2 1 G 

2 1G 

3 1G 
2 1G 

11 G 
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205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 

21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN 

2111 1711 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C 50 R 200 4.1 3 G 

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken : 

2112 1712 1 - p.e. < 3 ton/uur 50 30 50 C 30 R 50 3.1 1 G 
2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 ton/uur 100 50 200 C Z 50 R 200 4.1 2 G 

2112 1712 3 - p.c. >= 15 ton/uur 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 3 G 

212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 
2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken : 

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 ton/uur 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 
2121.2 17212 2 - p.c. >- 3 ton/uur 50 30 200 C Z 30 R 200 4.1 2 G 

22 18 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 

2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2 3 G 
2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatiediepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2 3 G 
2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 
2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 
2223 1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 
2224 1813 Grafische reproductie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 
2225 1814 Overige grafische activiteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 
223 182 Reproductiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 

23 19 - AARDOUE-/STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE; BEWERKING SPUJT-
/KWEEKSTOFFEN 

231 191 Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000 5.3 2 G 
2320.1 19201 Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500 6 3 G 
2320.2 19202 A Smeerolien- en vettenfabrieken 50 0 100 30 R 100 3.2 2 G 
2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 R 300 4.2 2 G 
2320.2 19202 C Aardolieproductenfabrieken n.e.g . 300 0 200 50 R 300 D 4.2 2 G 
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233 210, 212, 244 Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100 1500 1500 D 6 1 G 

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN 

2411 2011 0 Vervaardiging van industriele gassen : 

2411 2011 1 - luchtscheidingsinstaliatie v.c. >= 10 ton/dag lucht 10 0 700 C Z 100 R 700 5.2 3 G 

2411 2011 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C 100 R 500 5.1 3 G 

2411 2011 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C 300 R 500 5.1 3 G 

2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C 200 R 200 D 4.1 3 G 

2413 2012 0 Anorganische chemische grondstoffenfabrieken: 

2413 2012 1 - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 100 30 300 C 300 R 300 D 4.2 2 G 

2413 2012 2 - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 300 50 500 C 700 R 700 D 5.2 3 G 

2414.1 20141 AO Organische chemische grondstoffenfabrieken : 

2414.1 20141 A1 - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 300 10 200 C 300 R 300 D 4.2 2 G 

2414.1 20141 A2 - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 1000 30 500 C 700 R 1000 D 5.3 2 G 

2414.1 20141 BO Methanolfabrieken: 

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 100 0 200 C 100 R 200 4.1 2 G 

2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 200 0 300 C Z 200 R 300 4.2 3 G 

2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetische): 

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 ton/jaar 300 0 200 C 100 R 300 4.2 2 G 

2414.2 20149 2 - p.c. >= 50.000 ton/jaar 500 0 300 C Z 200 R 500 5.1 3 G 

2415 2015 Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C 500 R 500 5.1 3 G 

2416 2016 Kunstharsenfabrieken en dergelijke 700 30 300 C 500 R 700 5.2 3 G 

242 202 0 Landbouwchemicalienfabrieken : 

242 202 1 - fabricage 300 50 100 C 1000 R 1000 5.3 3 G 
242 202 2 - formulering en afvulien 100 10 30 C 500 R 500 D 5.1 2 G 
243 203 Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C 300 R 300 D 4.2 3 G 

2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken : 

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 200 10 200 C 300 R 300 4.2 1 G 

2441 2110 2 - p.e. >= 1.000 ton/jaar 300 10 300 C 500 R 500 5.1 2 G 
2442 2120 0 Farmaceutische productenfabrieken : 

~-
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2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1 2 G 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2 G 

2451 2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C 100 R 300 4.2 3 G 

2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C 50 R 300 4 .2 2 G 

2462 2052 0 Ujm- en plakmiddelenfabrieken: 

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2 3 G 

2462 2052 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100 50 500 5.1 3 G 

2464 205902 Fotochemische productenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2 3 G 

2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1 3 G 

2466 205903 B Overige chemische productenfabrieken n.e.g . 200 30 100 C 200 R 200 D 4.1 2 G 

247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C 200 R 300 4.2 3 G 

25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF 

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C 100 R 300 4.2 2 G 

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven : 

2512 221102 1 - vloeroppervlak < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1 1 G 

2512 221102 2 - vloeroppervlak >= 100 m2 200 50 100 50 R 200 4.1 2 G 

2513 2219 Rubberartikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2 1 G 

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven: 

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 R 200 4.1 2 G 

252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 R 300 4.2 2 G 

252 222 3 . productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouw- 50 30 50 30 50 3.1 2 G 
materialen 

26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK· EN 
GIPSPRODUCTEN 

261 231 0 Glasfabrieken: 

261 231 1 - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 ton/jaar 30 30 100 30 100 3.2 1 G 

261 231 2 - glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 ton/jaar 30 100 300 C Z 50 R 300 4.2 2 G 

261 231 3 . glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 ton/jaar 300 100 100 30 300 4.2 1 G 

261 231 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 ton/jaar 500 200 300 C Z 50 R 500 5.1 2 G 
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2612 231 
2615 231 
262,263 232, 234 
262,263 232, 234 
262,263 232,234 
264 233 
264 233 
2651 2351 
2651 2351 
2651 2351 
2652 235201 
2652 235201 
2652 235201 
2653 235202 
2653 235202 
2653 235202 
2661.1 23611 
2661.1 23611 
2661.1 23611 
2661.1 23611 
2661.2 23612 
2661.2 23612 
2661.2 23612 
2662 2362 
2663,2664 2363, 2364 
2663, 2664 2363,2364 
2663, 2664 2363,2364 
2665, 2666 2365,2369 
2665,2666 2365,2369 
2665,2666 2365, 2369 

~ 
C 
I 
~ 
Z 
> 

OMSCHRIJVING 

Glas-in-Ioodzetterij 

Glasbewerkingsbedrijven 

a I Aardewerkfabrieken : 

1 I - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 

2 1- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 

A I Baksteen en baksteenelementenfabrieken 

B I Dakpannenfabrieken 

o I Cementfabrieken: 

1 I - p.c. < 100.000 ton/jaar 

2 1- p.c. >= 100.000 ton/jaar 

o I Kalkfabrieken : 

1 1- p.c. < 100.000 ton/jaar 

2 1- p.c. >= 100.000 ton/jaar 

o I Gipsfabrieken : 

1 1- p.c. < 100.000 ton/jaar 

2 1- p.c. >= 100.000 ton/jaar 

a I Betonwarenfabrieken: 

1 I - zonder persen, triltafels en bekistingtriller 

2 I · met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.e. < 100 ton/dag 

3 1 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 ton/dag 

a 1 Kalkzandsteenfabrieken : 

1 1- p.c. < 100.000 ton/jaar 

2 1 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 

Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 

o 1 Betonmortelcentrales: 

1 I - p.c. < 100 ton/uur 

2 1- p.c. >= 100 ton/uur 

o I Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips : 

1 I - p.c. < 100 ton/dag 

2 1 - p.c. >= 100 ton/dag 

AFSTANDEN IN METERS 
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III 
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10 I 10 I 30 
30 I 50 I 100 
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10 I 100 I 200 
10 1 100 1 300 
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~CC 

30 
50 

30 
100 
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300 
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III 

; 
o 
~ 
III 

~ 
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2 

3.1 

2 
3.2 
4.1 
4.1 

5.1 
5.3 

4.1 
5.1 

4.1 
5.1 

4.1 
4.2 
5.2 

3.2 
4.2 
3.2 

3.2 
4.2 

3.2 
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INDICES 

a: 
III 

~ 
III 
> 
1 1 G 
1 1 G 

1 1 G 
2 1 G 

2 1G 
2 1G 

21 G 

31 G 

21 G 
3 1 G 

2 1G 
3 1 G 

2 1 G 
2 1G 
3 1G 

21 G 

31G 
2 1G 

3 1 G 

3 1 G 

21G 
31 G 



- J "I 

Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten 11 

581-1993 581-2008 OMSCHRI1VING AFSTANDEN IN METERS INDICES 

1&1 Q 
1&1 

a: 1-1 a: ..: Q li;z a: 1&1 
I: a: II- 1-1 ~ 0 I :J 0 :J I- < 1&1 

~ 1&1 I- ... > 01- ~ ~ 
om 1&1 a: z ~ m 1&1 1&1 I- 1&1 > ~ ~ a: II-
~< < > u 

267 237 0 Natuu rsteenbewerki ngsbed rijven : 

267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m2 10 30 100 0 100 D 3.2 1 G 

267 237 2 · zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m2 10 30 50 0 50 3.1 1 G 

267 237 3 · met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 ton/jaar 10 100 300 10 300 4.2 1 G 

267 237 4 · met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 700 Z 10 700 5.2 2 G 

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 

2682 2399 AD Bitumineuze materialenfabrieken : 

2682 2399 A1 - p.c. < 100 ton/uur 300 100 100 30 300 4.2 3 G 

2682 2399 A2 - p.c. >= 100 ton/uur 500 200 200 Z 50 500 5.1 3 G 

2682 2399 BO Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol) : 

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 ton/jaar 100 200 300 C Z 30 300 4.2 2 G 

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 200 4.1 2 G 

2682 2399 C Minerale productenfabrieken n.e.g . 50 50 100 50 100 D 3.2 2 G 

2682 2399 DO Asfaltcentrales: p.c. < 100 ton/uur 100 50 200 30 200 4.1 3 G 

2682 2399 D1 - asfaltcentrales: p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300 Z 50 300 4.2 3 G 

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN 

271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken : 

271 241 1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 700 500 700 200 R 700 5.2 2 G 

271 241 2 · p.c. >= 1.000 ton/jaar 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500 6 3 G 

272 245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken : 

272 245 1 · p.o. < 2.000 m2 30 30 500 30 500 5.1 2 G 

272 245 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 1000 Z 50 R 1000 5.3 3 G 

273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen : 

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 300 4.2 2 G 

273 243 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 50 700 Z 50 R 700 5.2 3 G 
274 244 AD Non-ferro-metaalfabrieken : 

274 244 A1 · p.c. < 1.000 ton/jaar 100 100 300 30 R 300 4.2 1 G 

274 244 A2 · p.e. >= 1.000 ton/jaar 200 300 700 Z 50 R 700 5.2 2 G 
274 244 BO Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen en dergelijke: 
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S81-1993 S81-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES 
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274 244 Bl - p.o. < 2.000 m 2 50 50 500 50 R 500 5.1 2 G 

274 244 B2 - p.o. >= 2.000 m 2 200 100 1000 Z 100 R 1000 5.3 3 G 

2751,2752 2451,2452 0 IJzer- en staalgieterijen/-smelterijen : 

2751,2752 2451,2452 1 - p.c. < 4.000 ton/jaar 100 50 300 C 30 R 300 4.2 1 G 

2751,2752 2451,2452 2 - p.c. >= 4.000 ton/jaar 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 2 G 

2753,2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalg ieterijen/ -smelterijen : 

2753, 2754 2453, 2454 1 · p.c. < 4.000 ton/jaar 100 50 300 C 30 R 300 4.2 1 G 

2753,2754 2453, 2454 2 · p.c. >= 4.000 ton/jaar 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 2 G 

28 25,31 - VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF 

MACHINES/TRANSPORTMIDDELEN) 

281 251,331 0 Constructiewerkplaatsen : 

281 251,331 1 · gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2 2 G 

281 251,331 la - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 

281 251,331 2 · in open lucht, p.o. < 2.000 m 2 30 50 200 30 200 4.1 2 G 

281 251,331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m 2 50 200 300 Z 30 300 4.2 3 G 

2821 2529,3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven: 

2821 2529,3311 1 - p.o. < 2.000 m 2 30 50 300 30 R 300 4.2 2 G 

2821 2529,3311 2 · p.o. >= 2.000 m 2 50 100 500 Z 50 R 500 5.1 3 G 

2822,2830 2521,2530, Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1 2 G 
3311 

284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 200 4.1 1 G 
284 255,331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke 50 30 100 30 100 D 3.2 2 G 
284 255, 331 Bl Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m 2 30 30 50 10 50 D 3.1 1 G 
2851 2561,3311 0 Metaa 10 ppervla ktebehandel i ngsbed rijven : 

2851 2561,3311 1 · algemeen 50 50 100 50 100 3.2 2 G 
2851 2561,3311 10 - stralen 30 200 200 30 200 D 4.1 2 G 
2851 2561,3311 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2 1 G 
2851 2561,3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2 2 G 
2851 2561,3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 R 100 D 3.2 2 G 
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S81-1993 S81-2008 OMSCHRIlVING AFSTANDEN IN METERS INDICES 
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2851 2561,3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3.2 2 G 

2851 2561,3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2 2 G 

2851 2561,3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100 30 100 3.2 2 G 

2851 2561,3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2 2 G 

2851 2561,3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2 2 G 

2851 2561,3311 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2 1 G 

2851 2561,3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen en 30 30 100 50 100 3.2 2 G 
derqeliike) 

2852 2562,3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2 1 G 

2852 2562,3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m2 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 

287 259, 331 AO Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken : 

287 259,331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 2 G 

287 259, 331 A2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500 Z 30 500 5.1 3 G 

287 259,331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g . 30 30 100 30 100 3.2 2 G 

287 259,331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 

29 27,28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN 

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken, inclusief reparatie: 

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2 2 G 

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 200 D 4.1 3 G 

29 28,33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 300 D 4.2 3 G 

29 27, 28, 33 - reparatie van machines en apparaten, zonder proefdraaien verbrandings- 30 30 50 30 50 3.1 1 G 
motoren > = 1 MW 

30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS 

30 26,28,33 A Kantoormachines- en computerfabrieken, inclusief reparatie 30 10 30 10 30 2 1 G 

31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN 
BENODIGDHEDEN 

311 271,331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken, inclusief reparatie 200 30 30 50 200 4.1 1 G 

312 271,273 Schakel- en instaliatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4.1 1 G 
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S81-1993 S81-2008 OMSCHRIlVING AFSTANDEN IN METERS INDICES 
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313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 100 R 200 D 4.1 2 G 

314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2 2 G 

315 274 Lampenfabrieken 200 30 30 300 R 300 4.2 2 G 

316 293 Elektrotechnische industrie n.e.g . 30 10 30 10 30 2 1 G 

3162 2790 Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C 200 R 1500 6 2 G 

32 26,33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOMMUNICATIEAPPARATEN I:N 
-BENODIGDHEDEN 

321 tim 323 261, 263, 264, Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur en 30 0 50 30 50 D 3.1 2 G 
331 dergelijke, inclusief reparatie 

3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1 1 G 

33 26,32,33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN 
INSTRUMENTEN 

33 26,32,33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en 30 0 30 0 30 2 1 G 
dergelijke, inclusief reparatie 

34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS 

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven: 

341 291 1 - p.o. < 10.000 m 2 100 10 200 C 30 R 200 D 4.1 3 G 

341 291 2 - p.o. >= 10.000 m 2 200 30 300 Z 50 R 300 4.2 3 G 

3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 R 200 4.1 2 G 

3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 200 4.1 2 G 

343 293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 

35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S, 
AANHANGWAGENS) 

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven : 

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1 2 G 
351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 3.2 2 G 
351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 200 4.1 2 G 
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351 301,3315 

351 301, 3315 

3511 3831 

352 302, 317 

352 302, 317 

352 302, 317 

353 303, 3316 
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354 309 
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36 31 
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OMSCHRIlVING 

4 1- metalen schepen >= 25 men/of proefdraaien motoren >= 1 MW 

- onderhoud/reparatie metalen schepen < 25 m, incidenteel bouwen 

Scheepssloperijen 

o I Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen : 

1 I - algemeen 

2 1- met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 

o I Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven : 

1 I - zonder proefdraaien motoren 

2 I - met proefdraaien motoren 

Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 

Transportmiddelenindustrie n.e.g . 

- • VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. 

1 I Meubelfabrieken 

2 I Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m 2 

Fabricage van munten, sieraden en dergelijke 

Muziekinstrumentenfabrieken 

Sportartikelenfabrieken 

Speelgoedartikelenfabrieken 

Sociale werkvoorziening 

Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 

- • VOORBEREIDING TOT RECYCLING 

Metaal- en autoschredders 

AD I Puinbrekerijen en -malerijen : 

Al 1- v.c. < 100.000 ton/jaar 

A2 1- v.c. >= 100.000 ton/jaar 

B I Rubberregeneratiebedrijven 

C I Afvalscheidingsinstallaties 
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AFSTANDEN IN METERS 
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581-1993 581-2008 OM5CHRI1VING AF5TANDEN IN METERS INDICES 
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40 35 - PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM 

WATER 

40 35 AO Elektriciteitsproductiebedrijven (elektrisch vermogen >= 50 MWe) 

40 35 A1 - kolengestookt (inclusief meestook biomassa), thermisch vermogen 100 700 700 C Z 200 700 5.2 2 G 
> 75 MWth 

40 35 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100 500 5.1 2 G 

40 35 A3 - gasgestookt (inclusief bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MINth 100 100 500 C Z 100 R 500 5.1 1 G 

40 35 AS - warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500 5.1 1 G 

40 35 BO Bio-energieinstallaties elektrisch vermogen < 50 MWe: 

40 35 B1 - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, gft en reststromen 100 50 100 30 R 100 3.2 2 G 
voedingsindustrie 

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2 2 G 

40 35 CO Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen : 

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 1 P 

40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1 1 P 

40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2 1 P 

40 35 C4 - 200 - 1.000 MVA 0 0 300 C z 50 300 4.2 1 P 

40 35 C5 - >= 1.000 MVA 0 0 500 C Z 50 500 5.1 1 P 
40 35 DO Gasdistri butiebed rijven : 

40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 300 4.2 1 P 
40 35 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C 200 R 500 5.1 1 P 
40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties, categorie A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 
40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie Ben C 0 0 30 C 10 30 2 1 P 
40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, categorie D 0 0 50 C 50 R 50 3.1 1 P 

40 35 EO Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: 

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 100 3.2 1 P 

40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2 1 P 

41 36 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER 

41 36 AO Waterwinning-/bereidingbedrijven: 

41 36 A1 - met chloorgas 50 0 50 C 1000 R 1000 D 5.3 1 G 
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OM5CHRIlVING 

A2 1- bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en/of straling 

BO I Waterdistributiebedrijven met pompvermogen : 

B1 1- < 1 MW 

B2 1- 1 - 15 MW 

B3 I· >= 15 MW 

- , BOUWNIJVERHEID 

Bouwbedrijven/aannemers algemeen 

o I· bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 2.000 m2 

1 1- bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 1.000 m2: b.o. <= 2.000 m2 

2 I· bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. <= 1.000 m2 

Bouwinstallatie algemeen 

Installatie sanitair/centrale verwarmingsapparatuur indien met spuiterij 

Elektrotechnische installatie 

- 'HANDEljREPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS 

Groothandel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 

Groothandel in vrachtauto's (inclusief import en reparatie) 

A I Autoplaatwerkerijen 

B I Autobeklederijen 

C I Autospuitinrichtingen 

Autowasserijen 

Groothandel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 

- 'GROOTHANDEL EN OPSLAG 

o I Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders 

1 I Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een 
verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer 

Groothandel in bloemen en planten 
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AF5TANDEN IN METERS 
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S81-1993 S81-2008 

5123 4623 

5124 4624 

5125,5131 46217,4631 

5132,5133 4632,4633 

5134 4634 

5135 4635 

5136 4636 

5137 4637 

5138,5139 4638,4639 

514 464,46733 

5148.7 46499 

5148.7 46499 

5148.7 46499 

5148.7 46499 

5151.1 46711 

5151.1 46711 

5151.1 46711 

5151.2 46712 

5151.2 46712 

5151.2 46712 

5151.2 46712 

5151.2 46712 

5151.2 46712 

5151.2 46712 

5151.2 46712 

5151.2 46712 

5151.2 46712 

5151.2 46712 

5151.2 46712 

5151.2 46712 
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OMSCHRIJVING 

Groothandel in levende dieren 

Groothandel in huiden, vellen en leder 

Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptieaardappelen 

Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsolien 

Groothandel in dranken 

Groothandel in tabaksproducten 

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 

Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen 

Groothandel in overige consumentenartikelen 

o I Groothandel in vuurwerk en munitie : 

1 I - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 

2 1- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 

5 1- munitie 

o I Groothandel in vaste brandstoffen: 

1 I - klein, lokaal verzorgingsgebied 

2 1- kolenterminal, opslag oppervlak >= 2.000 m2 

o I Groothandel in vloeibare brandstoffen: 

- ondergronds, K1/K2/K3-klasse 

- bovengronds, K1/K2-kl. : o.c. < 10 m 3 

- bovengronds, K1/K2-kl.: o.c. 10 - 1.000 m3 

bovengronds, K3-klasse: o.c. < 10 m 3 

- bovengronds, K3-klasse: o.c. 10 - 1.000 m 3 

1 1- o.c. > 1.000 m3 , < 100.000 m3 

2 1- o.c. >= 100.000 m 3 

3 I - tot vloeistof verdichte gassen 

o I Groothandel in gasvormige brandstoffen (butaan, propaan, Ipg (in tanks)) : 

bovengronds, < 2 m 3 

bovengronds, 2 - 8 m3 

bovengronds, 8 - 80 m3 
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S81-1993 S81-2008 OMSCHRIlVING AFSTANDEN IN METERS INDICES 
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5151.2 46712 - bovengronds, 80 - 250 m 3 30 0 30 300 R 300 4.2 2 G 

5151.2 46712 - ondergronds, < 80 m 3 10 0 10 50 R 50 3.1 1G G 

5151.2 46712 - ondergronds, 80 - 250 m 3 30 0 30 200 R 200 4.1 2 G 

5151.2 46712 1 - o.C. > 1.000 m3 , < 100.000 m 3 50 0 50 200 R 200 D 4.1 2 G 

5151.2 46712 2 - O.C. >= 100.000 m 3 100 0 50 500 R 500 D 5.1 2 G 

5151.2 46712 0 Gasvormige brandstoffen in gasflessen 

5151.2 46712 - kleine hoeveelheden < 10 ton 0 0 0 10 10 1 1 G 

5151.2 46712 - beperkte hoeveelheden « 150 ton) en hoog beschermingsniveau 10 0 10 30 R 30 2 1 G 

5151.2 46712 - grote hoeveelheden (> 150 ton) en/of laag beschermingsniveau 30 0 30 500 R 500 5.1 2 G 

5151.2 46712 Niet-reactieve gassen (inclusief zuurstof), gekoeld 10 0 10 50 50 3.1 1 G 

5151.3 46713 Groothandel minerale olieproducten (exclusief brandstoffen) 100 0 30 50 100 3.2 2 G 

5152.1 46721 0 Groothandel in metaalertsen : 

5152.1 46721 1 - opslag oppervlak < 2.000 m 2 30 300 300 10 300 4.2 3 G 

5152.1 46721 2 - opslag oppervlak >= 2.000 m 2 50 500 700 Z 10 700 5.2 3 G 

5152.2/.3 46722,46723 Groothandel in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2 2 G 

5153 4673 0 Groothandel in hout en bouwmaterialen: 

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m 2 0 10 50 10 50 3.1 2 G 

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2.000 m 2 0 10 30 10 30 2 1 G 

5153.4 46735 4 Zand en grind : 

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m 2 0 30 100 0 100 3.2 2 G 

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m 2 0 10 30 0 30 2 1 G 

5154 4674 0 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: 

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m 2 0 0 50 10 50 3.1 2 G 

5154 4674 2 - algemeen: b.o. <= 2.000 m 2 0 0 30 0 30 2 1 G 

5155.1 46751 Groothandel in chemische producten 50 10 30 100 R 100 D 3.2 2 G 

5155.2 46752 Groothandel in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 1 G 

5155.2 46752 Groothandel in bestrijdingsmiddelen in emballage of in gasflessen 

5155.2 46752 - kleine hoeveelheden < 10 ton 0 0 0 10 10 1 1 G 
5155.2 46752 - beperkte hoeveelheden « 150 ton) en hoog beschermingsniveau 0 0 0 30 R 30 2 1 G 
5155.2 46752 - grote hoeveelheden (>150 ton) en/of laag beschermingsniveau 0 0 0 500 R 500 5.1 1 G 
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5156 4676 Groothandel in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 2 G 

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1.000 m 2 10 30 100 30 100 3.2 2 G 

5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1.000 m2 10 10 50 10 50 3.1 2 G 

5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1.000 m2 10 30 100 10 100 D 3.2 2 G 

5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1.000 m 2 10 10 50 10 50 3.1 2 G 

518 466 0 Groothandel in machines en apparaten : 

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2 2 G 

518 466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1 2 G 

518 466 3 - overig met oppervlak <= 2.000 m2 0 10 30 0 30 2 1 G 

519 466,469 Overige groothandel (bedrijfsmeubels, embaliage, vakbenodigdheden en 0 0 30 0 30 2 2 G 
dergelijke) 

52 47 - REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN 

527 952 Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 

60 49 - VERVOER OVER LAND 

6022 493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 
6023 493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2 2 G 
6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1.000 m2 0 0 100 C 30 100 3.2 3 G 
6024 494 1 - goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. 0 0 50 C 30 50 3.1 2 G 

<= 1.000 m2 

63 52 - DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER 

631 522 Loswal 10 30 50 30 50 3.1 2 G 
6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1 2 G 
6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 
6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2 2 G 
6321 5221 3 Caravanstalling 10 0 30 C 10 30 2 2 P 

I 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE I 
641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P I 
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71 77 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN 

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 

712 7712,7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 

713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 

7133 7733 Verhuurbedrijven voor kantoormachines en computers 10 0 30 10 2 2 G 

72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE 

72 62 Onderhoud en reparatie computers en kantoormachines 0 0 10 0 10 1 1 P 

72 58,63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2 1 P 

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK 

731 721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 1 P 

74 63, 69 tim 71, - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 

73, 74, 77, 78, 
80 tim 82 

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1 1 P 

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 
7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijproducten 50 30 200 C 50 R 200 4.1 3 G 

7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke 0 0 10 0 10 1 2 P 

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING 

9001 3700 AO RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks : 

9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C 10 200 4.1 2 G 
9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10 300 4.2 2 G 

9001 3700 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10 500 5.1 3 G 

9001 3700 B Rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 

9002.1 381 A VUilophaal-, straatreinigingsbedrijven en dergelijke 50 30 50 10 50 3.1 2 G 
9002.1 381 B Gemeentewerven (afvalinzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 

-
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OMSCHRIJVING 

C 1 Vuiloverslagstations 

AO 1 Afvalverwerkingsbedrijven: 

A1 1 - mestverwerking/korrelfabrieken 

A2 1 - kabelbranderijen 

A3 1 - verwerking radioactief afval 

A4 1- pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 

AS 1 - oplosmiddelterugwinning 

A6 1 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 

A7 1- verwerking fotochemisch en galvanoafval 

B 1 Vuilstortplaatsen 

co 1 Composteerbedrijven: 

C1 1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jaar 

C2 1- niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jaar 

C3 1 - belucht v.c. < 20.000 ton/jaar 

C4 1- belucht v.c. > 20.000 ton/jaar 

C5 1 - gft in gesloten gebouw 

- . OVERIGE DIENSTVERLENING 

A 1 Wasserijen en linnenverhuur 

B I Tapijtreinigingsbedrijven 

Chemische wasserijen en ververijen 

A I Wasverzendinrichtingen 

AFSTANDEN IN METERS 
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