
 

 

Bestemmingsplan  
“Bedrijventerrein Trekdijk” 
Gemeente Middelburg 

Vastgesteld 

 



 

 

 

Bestemmingsplan  
“Bedrijventerrein Trekdijk” 
Gemeente Middelburg 

Vastgesteld 

 

Identificatienummer: IMRO.0687.BPBGMTREKDIJK-VG01 

Rapportnummer BRO: 

 

P02830 

Datum: 

 

8 december 2021 

Opdrachtgever: 

 

Gemeente Middelburg 

Projectteam BRO: 

 

HLe & SDr 

Voorontwerp 5 maart 2021 

Ontwerp: 21 juni 2021 

Vaststelling: 

 

10 november 2021 

Trefwoorden:  

 

Bestemmingsplan, bedrijventerrein, Trekdijk, gemeente 

Middelburg. 

 

Bron foto kaft:  

 

Hollandse Hoogte 4 

Beknopte inhoud:  

 

Toelichting ten behoeve van de ontwikkeling van het be-

drijventerrein aan de Trekdijk te Middelburg. 

 

BRO  

Vestiging Venlo 

Industriestraat 94 

5931 PK Tegelen 

T +31 (0)77 373 06 01 

E info@bro.nl 



2 

TOELICHTING 



 

Inhoudsopgave 1  

Inhoudsopgave  pagina 

1. DOEL EN OPZET BESTEMMINGSPLAN 4 
1.1 Aanleiding en doel 4 
1.2 Ligging en grens van het plangebied 5 
1.3 Vigerend juridisch-planologisch kader 6 
1.4 Leeswijzer 9 

2. RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE ASPECTEN PLANGEBIED 10 
2.1 Ruimtelijke en functionele structuur en opbouw 10 
2.2 Cultuurhistorie 13 
2.3 Water 15 
2.4 Milieu 16 

2.4.1 Bodem 16 

2.4.2 Luchtkwaliteit 18 

2.4.3 Geluidhinder 20 

2.4.4 Externe veiligheid 21 

2.4.5 Milieuzonering 29 

2.4.6  Leidingen en telecommunicatie 31 
2.5 Ecologie 34 
2.6 Archeologie 35 
2.7  Milieueffectrapportage 37 

2.7.1 Beoordeling directe m.e.r.-plicht 37 

2.7.2 M.e.r.-beoordeling 38 
2.8 Conclusie 42 

3. BELEIDSKADER 43 
3.1 Rijksbeleid 43 

3.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 43 

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 44 

3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 44 
3.2 Provinciaal beleid 47 

3.2.1 Omgevingsplan Zeeland 47 

3.2.2  Provinciale Omgevingsverordening 48 
3.3 Regionaal beleid 48 

3.3.1 Bedrijventerreinprogramma Walcheren 2017-2021 48 

3.3.2 Regionale Energiestrategie Zeeland 50 
3.4 Gemeentelijk beleid 51 

3.4.1 Middelburgse Visie Milieu 2019 - 2025 51 



 

Inhoudsopgave 2  

4. PROJECTBESCHRIJVING 52 
4.1 Beschrijving planvoornemen 52 
4.2 Stedenbouwkundige en ruimtelijke inpassing 54 
4.3 Verkeer en parkeren 57 
4.4 Duurzaamheid 58 

5. JURIDISCHE PLANOPZET 62 
5.1 Uitgangspunten en opzet bestemmingsregeling 62 
5.2 Gehanteerde bestemmingen 63 

6. MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 66 
6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 66 
6.2 Economische uitvoerbaarheid 67 
6.3 Handhaving 68 

 

SEPARATE BIJLAGEN 

 Waterschap Scheldestromen, Aanmeldformulier watertoets, 3 februari 2021 

 ABO-Milieuconsult B.V., Verkennend (water)bodemonderzoek volgens NEN 5740 en NEN 

5720, Trekdijk te Middelburg, projectnummer ANL20-4849, 3 juni 2020 

 Expload, Aanleidingsonderzoek / Risico-inventarisatie en –evaluatie Ontplofbare Oorlogsres-

ten Trekdijk Middelburg, projectnummer 191740000, 15 januari 2020 

 M-tech Nederland B.V., Onderzoek luchtkwaliteit in het kader van de ontwikkeling van een be-

drijventerrein aan de Trekdijk te Middelburg, rapportnummer Tre.Mid.20.LK BP-01, 16 sep-

tember 2020 

 M-tech Nederland B.V., Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai in het kader van de ontwik-

keling van een bedrijventerrein aan de Trekdijk te Middelburg, rapportnummer Tre.Mid.20.AO 

BP-01, 16 september 2020 

 M-tech Nederland B.V., QuickScan externe veiligheid t.b.v. ontwikkeling bedrijventerrein Trek-

dijk Middelburg, rapportnummer Tre.Mid.19.EV.BP-01(v3), 9 juni 2021 

 Veiligheidsregio Zeeland, Advies Veiligheidsregio Zeeland op voorontwerpbestemmingsplan 

'bedrijventerrein Trekdijk’, kenmerk 2021-001306 / D2021-03-002064, 23 april 2021 

 Bijlage 1 Advies Veiligheidsregio, Infographic Ongevallen met gevaarlijke stoffen (Zeeland 

Veilig) 

 Bijlage 2 Advies Veiligheidsregio, Advisering bluswater bereikbaarheid Trekdijk 

 Bijlage 3 Advies Veiligheidsregio, Handreiking-elektriciteit-opslag-systemen 

 Adviesbureau Mertens B.V., Quickscan Beschermde planten- en diersoorten uitbreiding be-

drijventerrein Trekdijk te Middelburg, rapportnummer 2018.2967, april 2018 

 BRO, Resultaten vervolgonderzoek huismus, gierzwaluw, kerkuil en vleermuizen, Trekdijk, 

Middelburg, projectnummer P02830, 26 november 2020 

 Antea Group, Stikstofdepositie onderzoek Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Trekdijk", pro-

jectnummer 0463948, 29 juni 2021 



 

Inhoudsopgave 3  

 AERIUS-berekening, Realisatiefase, 24 december 2020 

 AERIUS-berekening, Gebruiksfase, 29 juni 2021 

 Artefact!, Nieuw- en Sint-Joosland - Ontwikkelingsgebied Trekdijk, Gemeente Middelburg. Ar-

cheologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verken-

nende boringen, rapportnummer 387, 18 februari 2019  

 ADC ArcheoProjecten, Sleuven in het Trekdijkgebied. Een Inventariserend Veldonderzoek in 

de vorm van proefsleuven aan de Trekdijk te Nieuw- en Sint Joosland (gemeente Middelburg), 

rapportnummer 5272, september 2020 

 Ecorys, Markttoets Trekdijk, 2 februari 2017 

 Stec Groep, Prognose bedrijventerreinen Zeeland, Werken aan toekomstbestendige bedrij-

venterreinen, kenmerk 19.096, 13 januari 2020 

 Gemeente Middelburg, Stedenbouwkundige visie bedrijventerrein Trekdijk, 22 januari 2021 

 Rho, Verkeersgeneratie Trekdijk met gemengd scenario, 13 april 2018 

 Telwerk B.V., Verkeersonderzoeken Middelburg, 16 januari 2018 

 Goudappel Coffeng, Modelberekeningen bedrijventerrein Trekdijk, beknopte analyse model-

berekeningen bedrijventerrein Trekdijk, kenmerk MDB145/Prc/1268.01, 11 juni 2018 

 Gemeente Middelburg, Rapport beantwoording inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestem-

mingsplan ‘Bedrijventerrein Trekdijk’, juni 2021  

 Gemeente Middelburg, Rapport beantwoording zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan ‘Be-

drijventerrein Trekdijk’, september 2021 

 

 



 

Hoofdstuk 1 4  

1. DOEL EN OPZET BESTEMMINGSPLAN 

1.1 Aanleiding en doel 
 

Het voornemen bestaat om een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen aan de Trekdijk, aan de zuid-

oostzijde van de stad Middelburg, nabij Nieuw- en Sint Joosland. Dit terrein is benodigd om te kunnen 

voorzien in de ruimtevraag voor met name logistieke bedrijven. Middels een raadsbesluit van 14 no-

vember 2019 heeft de gemeenteraad van Middelburg een besluit genomen over de te herbergen func-

ties en de milieucategorieën op het bedrijventerrein. Een stedenbouwkundig ontwerp voor de beoogde 

ontwikkeling is hierbij als toekomstvisie vastgesteld. Met dit besluit heeft de raad besloten de verdere 

planinvulling waar mogelijk met raadsparticipatie te ontwikkelen. Aansluitend is op 28 mei 2020 is de 

exploitatieopzet voor het terrein door de raad vastgesteld.  

 

Het bedrijventerrein zal gefaseerd tot ontwikkeling worden gebracht, waarbij de eerste fase een opper-

vlakte van vijf hectare uitgeefbaar terrein omvat en de realisering van een zonnepark ter grootte van 

2,89 hectare. In deze fase worden tevens de hoofdontsluiting en de groen- en waterstructuur van het 

terrein gerealiseerd. Ten behoeve van de inrichting van dit bedrijventerrein is een stedenbouwkundige 

visie en schetsontwerp uitgewerkt, dat in hoofdstuk 4 nader wordt toegelicht. In de navolgende afbeel-

dingen is de globale ligging van de planlocatie weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topografische kaart met globale ligging plangebied (blauw omcirkeld). Bron: https://www.pdok.nl/viewer/ 
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Op basis van het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’, waarin het voorliggende plangebied 

hoofdzakelijk een agrarische bestemming kent, zijn de beoogde ontwikkelingen niet mogelijk. De ge-

meente Middelburg wil de gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein mogelijk maken door mid-

del van een herziening van het juridisch-planologisch kader. In voorliggend bestemmingsplan worden 

de nieuwe bestemmingen voor de gronden binnen het plangebied wettelijk geregeld, waardoor nieuwe 

bouw- en gebruiksmogelijkheden ontstaan, waarbinnen de beoogde ontwikkeling mogelijk wordt ge-

maakt.  

 

 

1.2 Ligging en grens van het plangebied 
 

Het plangebied is globaal gezien gelegen ten zuidoosten van de stad Middelburg en ten zuidwesten 

van Nieuw- en Sint Joosland. Verder richting het oosten liggen het buurtschap Oudedorp en de haven 

Vlissingen Oost. 

 

De Rijksweg A58 en de Weizichtweg vormen de noordwestgrens van de locatie en de N254/Sloeweg 

Noord en Oude Schroeweg/Kalverdijk vormen de zuidwestelijke plangrens. Aan de oostzijde wordt het 

plangebied begrensd door de weg Trekdijk. In de navolgende afbeelding is de plangrens weergege-

ven. 

Topografische kaart met ligging plangebied (rood omlijnd) en directe omgeving. Bron: https://www.pdok.nl/viewer/ 
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Het plangebied zelf bestaat hoofdzakelijk uit landbouwgronden. In het zuidelijk deel van het plange-

bied, aan de Oude Schroeweg 124, is een melkveehouderij gelegen. In het oostelijk deel van het plan-

gebied ligt een bovengrondse hoogspanningsverbinding, die in noord-zuidrichting het plangebied 

doorkruist. Tot slot stroomt een watergang door het plangebied, globaal gezien van noordoostelijke 

naar zuidwestelijke richting. 

 

 

1.3 Vigerend juridisch-planologisch kader 
 

Voor het merendeel van het plangebied is het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van toepas-

sing, dat op 28 september 2009 is vastgesteld door de gemeenteraad van Middelburg. Ter plaatse 

Projectie plangrens (rode lijn) op bgt- en kadastrale ondergrond 
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van de aansluitingen van het bedrijventerrein op de Weizichtweg, in het noordelijk deel van het plan-

gebied, vigeert de beheersverordening ‘Rijksweg N57’, die op 24 juni 2013 is vastgesteld door de ge-

meenteraad van Middelburg. 

 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

Binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ zijn de gronden grotendeels bestemd tot ‘Agrarisch – 

Landschapswaarden’. Enkele wegen binnen het plangebied zijn bestemd tot ‘Verkeer’. Daarnaast kent 

het plangebied de archeologische dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 1’ en ‘Waarde – Ar-

cheologie 3’. Het plangebied wordt in noord-zuidrichting doorkruist door een bovengrondse hoogspan-

ningsverbinding. Hiervoor is de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ opgenomen. 

Tot slot is op het meest zuidoostelijke deel van het plangebied de gebiedsaanduiding ‘geluidzone – 

industrie’ opgenomen en op het meest noordoostelijke deel van het plangebied is de gebiedsaandui-

ding ‘vrijwaringszone – molenbiotoop – 2’ van toepassing. 

 

De voor ‘Agrarisch – Landschapswaarden’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 grondgebonden agrarische bedrijven, 

 het behoud, herstel en ontwikkeling van met het grondgebonden agrarisch gebruik samenhan-

gende landschapswaarden in de vorm van kenmerkende openheid, beplatingspatroon en bebou-

wingspatroon; 

 aan de bestemming ondergeschikte extensieve dagrecreatie met bijbehorende recreatieve fiets-, 

wandel- en ruiterpaden en daarbij behorende voorzieningen; 

 bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, laad- en losvoorzieningen, 

nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen. 

 

Ter plaatse van het agrarisch bedrijf aan de Oude Schroeweg 124 is een bouwvlak opgenomen, waar-

binnen bedrijfsgebouwen, een bedrijfswoning en overige bebouwing ten behoeve van dit bedrijf zijn 

toegestaan. 

 

Ter plaatse van de verkeersbestemming zijn de gronden bestemd voor wegen van maximaal 2x1 

doorgaande rijstrook en de daarbij behorende voorzieningen. 

 

De ontwikkeling van een bedrijventerrein is binnen deze geldende bestemmingen niet mogelijk. 

 

Ter plaatse van de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ zijn de gronden tevens 

bestemd voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding van ten hoogste 150 kV. Bouwen ten 

dienste van andere bestemmingen is ter plaatse van de dubbelbestemming in principe niet toege-

staan, tenzij het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 

bouwwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering en de bouwhoogte niet wordt 

verhoogd. 

 

Ter plaatse van de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 1’ en ‘Waarde – Archeologie 3’ zijn 

de gronden mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden. Op de 

voor ‘Waarde – Archeologie 3’ aangewezen gronden geldt een archeologische onderzoeksplicht bij 
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bodemverstoringen met een oppervlakte groter dan 500 m2 en een diepte van meer dan 40 cm. Op 

basis van de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’ geldt een archeologische onderzoeksplicht 

bij bodemverstoringen met een oppervlakte groter dan 30 m2 en een diepte van meer dan 40 cm. In 

paragraaf 2.6 wordt nader ingegaan op het aspect archeologie bij het voorliggende plan. 

 

Op het meest zuidoostelijke deel van het plangebied is de gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie’ 

opgenomen, vanwege de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein haven Vlissingen Oost. Ter 

plaatse van deze geluidzone mogen geen nieuwe geluidgevoelige objecten worden opgericht. In para-

graaf 2.4.3 wordt nader ingegaan op het aspect industrielawaai bij dit plan. Op het meest noordooste-

lijke deel van het plangebied is de gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – molenbiotoop – 2’ van toe-

passing, vanwege de windmolen ‘Buiten Verwachting’, die op circa 320 meter ten noordwesten van 

het plangebied is gelegen. Binnen deze vrijwaringszone mag geen bebouwing worden opgericht met 

een hoogte die meer bedraagt dan 1/75 van de afstand van het bouwwerk tot het middelpunt van de 

Verbeelding vigerende bestemmingsplannen. Bron: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ 
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molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal staande wiek. In paragaaf 2.2 wordt nader 

ingegaan op de ligging van dit deel van het plangebied binnen de molenbiotoop. 

 

Beheersverordening ‘Rijksweg N57’ 

Ter plaatse van de aansluitingen van het bedrijventerrein op de Weizichtweg, in het noordelijk deel 

van het plangebied, vigeert de beheersverordening ‘Rijksweg N57’. De ter plaatse gelegen gronden 

mogen volgens de beheersverordening worden gebruikt overeenkomstig het huidige gebruik. De gron-

den zijn in gebruik als berm naast de Weizichtweg en zijn begroeid met gras en een droogvallende 

greppel. 

 

 

1.4 Leeswijzer 
 

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en deze toelichting. Het juridische gedeelte 

van het bestemmingsplan wordt gevormd door de regels en de verbeelding tezamen. De toelichting is 

een beschrijving van hetgeen middels het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast on-

derbouwt het de haalbaarheid van de planologische mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. 

 

De toelichting van dit bestemmingsplan is als volgt opgebouwd: 

In hoofdstuk 2 wordt allereerst een functionele en ruimtelijke analyse van het plangebied gegeven, 

waarbij tevens wordt ingegaan op de relevante milieu- en omgevingsaspecten. De hoofdlijnen van be-

leid zijn vervolgens beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt de voorgenomen ontwikkeling be-

schreven, waarna in hoofdstuk 5 de juridische planopzet wordt beschreven. In hoofdstuk 6 wordt tot 

slot ingegaan op de uitvoerbaarheid van het plan. 
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2. RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE ASPECTEN PLANGEBIED 

2.1 Ruimtelijke en functionele structuur en opbouw 
 

Het plangebied is globaal gezien gelegen in het gebied tussen Middelburg, Nieuw- en Sint Joosland 

en de haven Vlissingen Oost. De directe omgeving van het plangebied betreft een gebied met hoofd-

zakelijk een agrarische functie. Het gebruik ter plaatse bestaat uit akkerbouw- en weidegronden met 

verspreid gelegen bebouwing, bestaande uit agrarische bedrijven en enkele burgerwoningen.  

 

Ten noordwesten van het plangebied ligt de Rijksweg A58. Het plangebied is gelegen tussen de afrit-

ten Middelburg-Oost en Middelburg-Centrum van deze snelweg. De parallel aan de A58 gelegen Wei-

zichtweg vormt de noordwestgrens van het plangebied. Ten zuidwesten van het plangebied liggen de 

N254/Sloeweg Noord, de Oude Schroeweg en de Kalverdijk. Langs deze wegen is een groenzone 

met bomen en struiken en enkele waterpartijen aanwezig. In het zuidelijk deel van het plangebied, aan 

Luchtfoto plangebied (rood omlijnd) en directe omgeving. Bron: https://www.pdok.nl/viewer/ 
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de Oude Schroeweg 124, is een melkveehouderij gelegen. Aan de oostzijde wordt het plangebied be-

grensd door de Trekdijk. Deze weg is op een dijk gelegen met beplanting langs beide zijden. In het 

oostelijk deel van het plangebied ligt in noord-zuidrichting een bovengrondse hoogspanningsverbin-

ding. Tot slot stroomt een watergang door het plangebied van noordoostelijke naar zuidwestelijke rich-

ting. Deze watergang wordt in het kader van de voorliggende ontwikkeling verlegd. De hoogspan-

ningsverbinding en de wegen die het plangebied begrenzen, blijven in hun huidige vorm behouden. 

De nieuw te realiseren wegenstructuur binnen het plangebied zal op twee punten worden aangesloten 

op de Weizichtweg, die daarmee de belangrijkste ontsluitingsroute vormt voor het bedrijventerrein.  

 

De navolgende foto’s geven de bestaande situatie in het plangebied (januari 2021) weer.  

 

 

 

 

 

 

Bestaande situatie plangebied, gezien vanuit de Weizichtweg. Foto januari 2021 
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Bestaande situatie plangebied, gezien vanuit de Trekdijk .Foto januari 2021 
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2.2 Cultuurhistorie 
 

Op basis van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur kaart (CHS) van de provincie Zeeland zijn er bin-

nen het plangebied geen monumenten of andere cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig, 

waarop met de voorliggende ontwikkeling invloed wordt uitgeoefend.  

 

Op circa 320 meter ten noordoosten van het plangebied is de windmolen ‘Buiten Verwachting’ gele-

gen aan de Molenweg 35. Deze molen is aangewezen als Rijksmonument. Rond de molen is een mo-

lenbiotoop aangewezen, waarbinnen de windvang niet onevenredig mag worden belemmerd als ge-

volg van bebouwingsontwikkelingen en/of hoog opgaande beplanting. Op het meest noordoostelijke 

deel van het plangebied is daarom de gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – molenbiotoop – 2’ van 

toepassing, vanwege deze molenbiotoop.  

Bestaande situatie zuidelijk deel plangebied, gezien vanuit de Trekdijk. Foto januari 2021 
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Binnen deze vrijwaringszone mag geen 

bebouwing worden opgericht met een 

hoogte die meer bedraagt dan 1/75 van 

de afstand van het bouwwerk tot het 

middelpunt van de molen, gerekend 

vanaf de onderste punt van de verticaal 

staande wiek. Het voorliggende plan 

maakt geen nieuwe bebouwing mogelijk 

ter plaatse van de molenbiotoop. Ter 

plaatse van deze zone is namelijk uit-

sluitend een boomgaard voorzien. Hier-

mee wordt geen negatieve invloed uit-

geoefend op de molen zelf en op de 

windvang binnen de molenbiotoop. De 

planologische regeling met betrekking 

tot de molenbiotoop, zoals opgenomen 

in het vigerende bestemmingsplan, is 

overgenomen in het voorliggende be-

stemmingsplan. Daarin is geregeld dat 

er geen bebouwing en beplanting mag 

worden opgericht met een hoogte die 

meer bedraagt dan 1/75 van de afstand 

van het bouwwerk, c.q. de beplanting, 

tot het middelpunt van de molen, gere-

kend vanaf de onderste punt van de 

verticaal staande wiek. Hiermee is de 

planologische bescherming van de mo-

lenbiotoop gewaarborgd. 

 

De Trekdijk, die de oostgrens van het plangebied vormt, betreft een beschermde dijk. Deze is in het 

vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ bestemd tot ‘Verkeer – Beschermde Dijken’. Binnen deze 

bestemming is de Trekdijk onder andere bestemd voor het behoud van dijken en behoud en herstel 

van de daarmee samenhangende landschappelijke, cultuurhistorische en/of ecologische waarden. De 

Trekdijk blijft bij de beoogde ontwikkeling van het bedrijventerrein in zijn huidige vorm behouden en 

krijgt ook geen functie als (hoofd)ontsluiting voor het bedrijventerrein. Hierdoor wordt er geen nega-

tieve invloed uitgeoefend op deze dijkweg. 

 

Voor het overige zijn er in de omgeving van het plangebied geen monumenten of overige cultuurhisto-

risch waardevolle elementen aanwezig waarop de voorliggende ontwikkeling invloed heeft. 

 

Vanuit het aspect cultuurhistorie zijn er kortom geen belemmeringen voor de voorliggende ontwikke-

ling. 

 

Molen ‘Buiten Verwachting’. Foto januari 2021 
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2.3 Water 
 

Sinds 1 november 2003 is voor ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. De initiatiefnemer dient in 

dat kader in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over het ruimtelijke plan-

voornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam wa-

terbeheer. 

 

Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het Waterschap Scheldestromen, verantwoordelijk 

voor het waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer. In het voortraject heeft uitvoerig overleg plaatsge-

vonden met het waterschap. Daarnaast wordt de watertoets formeel voorgelegd aan het waterschap. 

Het watertoetsformulier1 is als bijlage bij deze toelichting gevoegd. De belangrijkste bevindingen zijn 

hieronder kort toegelicht. 

 

Wat betreft het aspect hemelwater is op basis van het stedenbouwkundig schetsontwerp een inschat-

ting gemaakt van de toekomstige oppervlakte aan bebouwing en verhardingen. In de navolgende ta-

bel zijn deze oppervlakten weergegeven. In de toekomst zal sprake zijn van circa 75.000 m2 aan dak-

oppervlak en circa 80.000 m2 aan verhardingen.  

 

Binnen het plangebied wordt voorzien in hemelwaterber-

ging in de vorm van diverse wadi’s. Daarnaast wordt de 

bestaande waterloop langs de Weizichtweg/Sloeweg in-

gezet ten behoeve van hemelwaterberging. In de navol-

gende tabel is de capaciteit van deze waterloop en de 

wadi’s uiteengezet. Al het hemelwater wordt oppervlak-

kig afgevoerd en via bodempassages voor een deel ge-

infiltreerd in de bodem en voor het andere deel (ver-

traagd) geloosd het oppervlaktewater. 
 
 

 

 

 
 
1 Waterschap Scheldestromen, Aanmeldformulier watertoets, 3 februari 2021 

 huidige 

situatie 

na  

realisatie 

 

dakoppervlak 3.000 75.000 1 

dichte bodemver-

harding 
3.000 80.000 2 

doorlatende bo-

demverharding 
0 0 3 

wateroppervlak 3.000 55.500 4 

Locatie  Oppervlakte   Capaciteit  

Waterloop lang Weizichtweg/Sloeweg (lengte 1.030 m1) 11.536 m2  6.818 m3 

Wadi’s langs waterloop 20.049 m2 6.014 m3 

Wadi ter plaatse van ‘driehoek’ 24.140 m2 7.242 m3 

Wadi’s langs wegen in plangebied (niet meegerekend, 

wel aanwezig) 

  

Totaal waterberging 55.725 m2 20.074  m3 

Hoeveelheid waterberging.   
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In het voorliggende bestemmingsplan is voor wat betreft de hemelwaterberging een voorwaardelijke 

verplichting opgenomen, op basis waarvan het gebruik van nieuwe bedrijfsgebouwen en bijbehorende 

bouwwerken uitsluitend is toegestaan indien wordt voorzien in voldoende hemelwaterberging. Daar-

naast geldt een omgevingsvergunningplicht indien op een bedrijfskavel meer dan 80% van het bouw-

perceel wordt bebouwd c.q. verhard. Dergelijke mate van verharding is uitsluitend toegestaan indien 

wordt voorzien in voldoende hemelwaterberging op eigen terrein. Op deze wijze is planologisch gewaar-

borgd dat er voldoende hemelwatervoorzieningen worden gerealiseerd, ook als een grotere hoeveelheid 

bebouwing en verharding op de bedrijfskavels wordt gerealiseerd dan waarmee in de bovenstaande 

berekening rekening is gehouden. 

 

Wat betreft het aspect afvalwater zal het toekomstige bedrijventerrein gemiddeld circa 40 m3 aan afval-

water per uur produceren. Het afvalwater van het bedrijventerrein wordt indirect (via Nieuwland, Ar-

nestein of Mortiere) afgevoerd naar een zuiveringstechnisch werk van het waterschap. Het wordt niet 

rechtstreeks geïnjecteerd in de rioolpersleiding van het Waterschap. 

 

 

2.4 Milieu 
 

2.4.1 Bodem 

 

Milieuhygiënische bodemkwaliteit 

In het kader van een bestemmingswijziging dient aangetoond te worden dat de bodem geschikt is 

voor het beoogde gebruik. In het plangebied is daarom een verkennend (water)bodemonderzoek2 uit-

gevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn hieronder samengevat. Voor meer informatie wordt ver-

wezen naar de volledige onderzoeksrapportage. 

 

Grond 

In één van de grondmengmonsters is een lichte verontreiniging met molybdeen aangetoond. In enkele 

andere grondmonsters zijn lichte verontreinigingen met koper, kwik en lood aangetoond. Voor alle 

overige monsters zijn geen overschrijdingen ten opzichte van de achtergrondwaarden aangetoond. 

 

PFAS 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat in één mengmonster licht verhoogde 

gehalten aan PFOS zijn aangetoond. Op basis van het verhoogde gehalte aan PFOS voldoet dit 

grondmengmonster voor toepassing in bodemfunctieklasse wonen en industrie. De overige grond-

mengmonsters voldoen aan de achtergrondwaarde. 

 

 

 

 

 

 
 
2 ABO-Milieuconsult B.V., Verkennend (water)bodemonderzoek volgens NEN 5740 en NEN 5720, Trekdijk te Middelburg, projectnummer ANL20-

4849, 3 juni 2020 



 

Hoofdstuk 2 17  

Waterbodem 

Voor de zuidoostelijk gelegen sloot is een verhoging aangetoond van de parameter arseen. Hierdoor 

valt het slib in de klasse industrie en is derhalve niet overal verspreidbaar. Voor het slib van de ove-

rige monsters (ook voor de noordelijk gelegen sloot) worden geen overschrijdingen aangetoond. Dit 

slib is vrij verspreidbaar/toepasbaar. 

 

Grondwater 

In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties met barium, nikkel en/of molybdeen aangetoond, 

welke als min of meer natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden voor het gebied gezien kunnen wor-

den. Daarnaast is een zeer licht verhoogde concentratie naftaleen aangetoond in het grondwater van 

één peilbuis, waarvoor geen directe oorzaak valt aan te wijzen. 

 

Aanbevelingen 

De verhoogde waarden in de grond en het grondwater zijn dermate gering dat deze geen aanleiding 

geven tot het uitvoeren van nader bodemonderzoek. De vastgestelde (water)bodemkwaliteit vormt 

geen belemmering voor de bestemmingsplanprocedure. Aanbevolen wordt om bij graafwerkzaamhe-

den vrijkomende grond zo veel mogelijk op de locatie te verwerken. Opgemerkt dient te worden dat 

aan de hand van deze onderzoeksresultaten geen absolute uitspraken gedaan kunnen worden over 

de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond. Om te bepalen of er sprake is van 

grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie) ofwel een bouwstof gelden an-

dere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden aan het Besluit bodem-

kwaliteit. 

 

Gelet op de bovenstaande onderzoeksresultaten zijn er vanuit de milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem geen belemmeringen voor de voorliggende ontwikkeling van het bedrijventerrein Trekdijk. 

 

Niet gesprongen explosieven 

In de Tweede Wereldoorlog hebben in de omgeving van het plangebied oorlogshandelingen plaatsge-

vonden. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat ontplofbare oorlogsresten zijn achtergebleven op de 

planlocatie, die mogelijk een risico vormen indien de locatie wordt ontwikkeld. Middels een aanlei-

dingsonderzoek / risico-inventarisatie en -evaluatie3 zijn deze risico’s in beeld gebracht. De onder-

zoeksresultaten zijn hieronder kort beschreven. Voor meer informatie wordt verwezen naar de volle-

dige rapportage. 

 

In het plangebied hebben in de Tweede Wereldoorlog een viertal Duitse geschutsopstellingen ge-

staan. Deze waren op basis van luchtfoto’s uit 1943 slecht beperkt ingegraven. Uit een vergelijking 

van luchtfoto’s en kadastrale kaarten uit de periode WOII tot heden is vastgesteld dat het gebied ter 

plaatse van deze voormalige geschutsopstellingen na de oorlog al eerder is geroerd, als gevolg van 

ruilverkavelingen en landbewerking. 

 

 
 
3 Expload, Aanleidingsonderzoek / Risico-inventarisatie en –evaluatie Ontplofbare Oorlogsresten Trekdijk Middelburg, projectnummer 191740000, 

15 januari 2020 
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De kans dat in het plangebied nog achtergelaten granaten aanwezig zijn wordt als verwaarloosbaar 

klein ingeschat, mede omdat de stellingen al aanwezig waren voordat de geallieerden Walcheren in 

de 1e helft van oktober voor een groot deel onder water hadden gezet door de dijken bij de Nolle, bij 

Fort Rammekens, bij Westkapelle en bij Veere te bombarderen. Redelijkerwijs mag worden aangeno-

men dat de geschutsopstellingen voorafgaande aan het daadwerkelijk onderwaterlopen zijn verlaten 

en de ontplofbare oorlogsresten op normale wijze zijn afgevoerd voor gebruik elders. 

 

Met uitzondering van de voormalige aanwezigheid van deze geschutsopstellingen zijn in het plange-

bied geen aanwijzingen van oorlogshandelingen gevonden waardoor ontplofbare oorlogsresten in de 

bodem terechtgekomen kunnen zijn. 

 

Gelet op de bovenstaande onderzoeksresultaten is sprake van een voor ontplofbare oorlogsresten on-

verdacht gebied. Verder onderzoek naar explosieven wordt daarom niet noodzakelijk geacht. 

 

2.4.2 Luchtkwaliteit 

 

De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de Wet milieubeheer 

(hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Hierin zijn grenswaarden opgenomen voor luchtvervuilende stoffen. Voor 

ruimtelijke projecten zijn fijn stof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) de belangrijkste stoffen.  

 

Een project is toelaatbaar als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

 Het project leidt per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

 Het project draagt alleen niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging; 

 Het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een 

regionaal programma van maatregelen.  

 

Om te bepalen of een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtkwaliteit is een alge-

mene maatregel van bestuur 'Niet in betekenende mate' (Besluit NIBM) en een ministeriële regeling 

NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoeringsregels zijn vastgelegd. Een project kan in 

twee situaties NIBM bijdragen aan de luchtkwaliteit: 

 Het project behoort tot de lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woning-

bouwlocaties) die is opgenomen in de Regeling NIBM; 

 Het project heeft een toename van minder dan 3% van de jaargemiddelde concentratie NO2 en 

PM10 (1,2μg/m3). 

 

Door middel van een onderzoek luchtkwaliteit4 zijn de effecten van het voorliggende plan op de 

luchtkwaliteit onderzocht. De resultaten worden hieronder kort beschreven. Voor meer informatie 

wordt verwezen naar de volledige onderzoeksrapportage. 

 

 
 
4 M-tech Nederland B.V., Onderzoek luchtkwaliteit in het kader van de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de Trekdijk te Middelburg, rap-

portnummer Tre.Mid.20.LK BP-01, 16 september 2020 
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Op basis van de NIBM-tool blijkt dat de ontwikkeling mogelijk in betekenende mate bijdraagt aan de 

luchtkwaliteit ter plaatse. In het onderzoek luchtkwaliteit zijn daarom de fijn stof- en NO2-immissies als 

gevolg van de verkeersbewegingen rondom het plangebied getoetst aan de Wet milieubeheer. De 

emissies vanwege de beoogde situatie zijn berekend aan de hand van generieke emissiegegevens en 

specifieke verkeerscijfers. Met een verspreidingsmodel is de luchtkwaliteit rondom de planlocatie 

inzichtelijk gemaakt. Het onderzoek is uitgevoerd conform de van toepassing zijnde regels zoals die 

volgen uit de Wet milieubeheer. De voor luchtkwaliteit relevante bronnen betreffen het verkeer binnen 

het plangebied en de verkeersaantrekkende werking. 

 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat voor alle immissiepunten wordt voldaan aan de 

grenswaarden zoals gesteld in de Wet milieubeheer voor zowel PM10, PM2,5 als NO2. Hierdoor 

bestaan er, wat het aspect luchtkwaliteit betreft, geen belemmeringen voor de geplande ontwikkeling. 

Ter plaatse van de omliggende woningen zal sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat voor het 

aspect luchtkwaliteit. 

 

Achtergrondwaarden 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5.2 luchtkwaliteitseisen van de 

Wet milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor zwa-

veldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood en koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in 

Nederland met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM2,5 en PM10) van be-

lang. De vigerende grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof zijn in de navolgende tabel weerge-

geven. De grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van 

de Arbeidsomstandighedenwet en op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor publiek en waar geen 

vaste bewoning is, zoals akkerland en de rijbaan en ontoegankelijke middenbermen van wegen. 

 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bepaald te worden of de kwaliteit van de lucht 

ter plaatse goed genoeg is voor de realisatie van het bedrijventerrein. Volgens de Grootschalige Con-

centratie- en Depositiekaarten Nederland (GCN en GDN van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu – RIVM) bedraagt de concentratie PM2,5 in 2020 ter plaatse tussen de 10 en 12 µg/m³, de 

concentratie PM10 beneden de 18 µg/m³ en de concentratie NO2 tussen de 15 en 20 µg/m³. Volgens 

de kaarten van het RIVM is de luchtkwaliteit ter plaatse ruimschoots voldoende. Daarnaast zal naar 

verwachting de luchtkwaliteit in de toekomst nog verder verbeteren door voortschrijdende technologie. 

 

 

 

Stof  Toetsing van  Grenswaarde  

stikstofdioxide (NO2)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³  

fijn stof (PM10)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³  

fijn stof (PM2,5)  jaargemiddelde concentratie 25 µg/m³ 

Grenswaarden Wlk.   
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Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling is niet bezwaarlijk in het kader van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet 

milieubeheer. 

 

2.4.3 Geluidhinder 

 

Een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling waarbij sprake is van de realisatie van geluidgevoelige objecten, 

dient te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In deze wet wordt aangegeven hoe voor een ge-

bied waar een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt dient te worden omgegaan met geluidhinder als ge-

volg van wegverkeer, industrie en spoorwegen. Bij een ruimtelijke ontwikkeling waarbij sprake is van 

de ontwikkeling van geluidgevoelige objecten binnen een geluidzone, dient een onderzoek te worden 

uitgevoerd naar de geluidbelasting op deze gebouwen of terreinen. In de Wet geluidhinder (Wgh) is 

bepaald dat elke weg een geluidzone heeft, met uitzondering van woonerven en wegen waar een 

maximumsnelheid van 30 km/u voor geldt. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan maakt geen geluidgevoelige objecten mogelijk zoals bedoeld in de 

Wgh. Een akoestisch onderzoek naar weg-, railverkeers- of industrielawaai is daarom niet noodzake-

lijk.  

 

Op het meest zuidoostelijke deel van het plangebied is in het geldende bestemmingsplan ‘Buitenge-

bied’ de gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie’ opgenomen, vanwege de geluidzone van het ge-

zoneerde industrieterrein haven Vlissingen Oost. Ter plaatse van deze geluidzone mogen geen 

nieuwe geluidgevoelige objecten worden opgericht. Aangezien bij de voorliggende ontwikkeling geen 

geluidgevoelige objecten zijn voorzien, vormt de ligging binnen de geluidzone geen belemmering. In 

het voorliggende bestemmingsplan wordt de gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie’ opgenomen 

overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan 

 

Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd in het plan-

gebied ten behoeve van de aansluiting van het terrein op de bestaande infrastructuur. Deze weg ont-

sluit op twee plaatsen op de Weizichtweg. Via deze weg verdeelt het verkeer zich over het omlig-

gende wegennet. 

 

Als gevolg van de ontwikkeling van het bedrijventerrein zal het aantal verkeersbewegingen in het plan-

gebied en de directe omgeving toenemen. De geluidsinvloed van de verkeersaantrekkende werking 

van het bedrijventerrein op omliggende geluidgevoelige objecten is door middel van een akoestisch 

onderzoek5 inzichtelijk gemaakt. De onderzoeksresultaten zijn hieronder samengevat. Voor meer in-

formatie wordt verwezen naar de volledige rapportage. 

 

In het onderzoek is de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai berekend voor het prog-

nosejaar 2030. De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd door middel van de 

 
 
5 M-tech Nederland B.V., Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai in het kader van de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de Trekdijk te 

Middelburg, rapportnummer Tre.Mid.20.AO BP-01, 16 september 2020 
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Standaard Rekenmethode 2 volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012. Uit de rekenre-

sultaten blijkt dat de geluidbelasting, als gevolg van de toename van het wegverkeer vanwege de rea-

lisatie van het bedrijventerrein, beperkt toeneemt ten opzichte van het regulier verkeer: op alle immis-

siepunten wordt voldaan aan het 2 dB-criterium. De toename van het verkeer als gevolg van de reali-

satie van het bedrijventerrein zorgt namelijk voor een toename van de geluidbelasting van maximaal 

0,3 dB ten opzichte van het regulier verkeer in 2030. Conform de systematiek van de Wet geluidhinder 

is daarmee geen sprake van een relevante (hoorbare) toename van de geluidbelasting. 

 

De beperkte geluidstoename als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van het bedrijventer-

rein levert kortom geen belemmeringen op voor het woon- en leefklimaat in omliggende woningen. 

Vanuit het aspect geluidhinder zijn er hiermee geen belemmeringen voor de ontwikkeling van het be-

drijventerrein. 

 

Voor wat betreft de eventuele geluidhinder van de toekomstige bedrijfsactiviteiten op het bedrijventer-

rein Trekdijk en de invloed daarvan op het woon- en leefklimaat van omliggende woningen wordt ver-

wezen naar paragraaf 2.4.5 (milieuzonering). 

 

2.4.4 Externe veiligheid 

 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s voor de omge-

ving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben 

op het gebruik, de opslag en de productie, als op het transport van gevaarlijke stoffen.  

 

Beleid 

Uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes 

(Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vloeit de verplichting voort om in ruimte-

lijke plannen in te gaan op de risico’s in het plangebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke 

stoffen. De risico’s dienen te worden beoordeeld op twee maatstaven, te weten het plaatsgebonden 

risico en het groepsrisico. Verder is op 1 april 2015 het Basisnet in werking getreden. 

 

Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu komt te overlijden 

door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in risicocontou-

ren rondom de risicobron (bedrijf, weg, spoorlijn etc.), waarbij de 10-6 contour (kans van 1 op 1 miljoen 

op overlijden) de maatgevende grenswaarde is.  

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktijdig komt te overlij-

den ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico geeft een indicatie van de 

maatschappelijke ontwrichting in geval van een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een gra-

fiek, het overlijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt afgezet 

tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als ijkpunt in de verantwoor-

ding (géén norm). 
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In het Bevi en het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Er is 

sprake van een groepsrisico zodra het plan in het invloedsgebied ligt van een risicovolle activiteit. Het 

betrokken bestuursorgaan moet, al dan niet in verband met de totstandkoming van een besluit, expli-

ciet aangeven hoe de diverse factoren die bijdragen aan de hoogte van het groepsrisico (waaronder 

zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid) zijn beoordeeld en eventuele in aanmerking komende maatrege-

len, zijn afgewogen. Een belangrijk onderdeel van de verantwoording is overleg met (advies vragen 

aan) de regionale brandweer.  

 

Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Binnen 

bepaalde grenzen wordt dit vervoer over weg, binnenwater en spoor gegarandeerd. Het Basisnet 

heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: hoofdwegen, hoofdwaterwegen en hoofdspoorwegen.  

 

(Beperkt) kwetsbare objecten 

Er moet worden getoetst aan het Bevi, het Bevt en het Bevb wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) 

kwetsbare objecten worden toegestaan. Bedrijfsgebouwen zijn, afhankelijk van hun omvang, kwets-

bare of beperkt kwetsbare objecten op basis van artikel 1 van het Bevi. Verdere toetsing aan de ex-

terne veiligheid is dan ook vereist.  

 

Toetsing 

Binnen het plangebied worden geen risicovolle bedrijven toegelaten. In het voorliggende bestem-

mingsplan worden Bevi-inrichtingen namelijk uitgesloten. Er is daarmee geen sprake van de oprichting 

van nieuwe risicobronnen. 

 

Voor wat betreft de ligging van het bedrijventerrein ten opzichte van risicobronnen in de omgeving is 

een quickscan externe veiligheid6 uitgevoerd. De belangrijkste bevindingen zijn hieronder samenge-

vat. Voor meer informatie wordt verwezen naar de volledige rapportage.  

 

In de omgeving van het plangebied zijn diverse risicobronnen gelegen. De navolgende tabel geeft een 

overzicht daarvan, waarbij tevens per risicobron is aangegeven of deze een invloedsgebied heeft dat 

tot het plangebied reikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6 M-tech Nederland B.V., QuickScan externe veiligheid t.b.v. ontwikkeling bedrijventerrein Trekdijk Middelburg, rapportnummer Tre.Mid.19.EV.BP-

01 (v3), 9 juni 2021 
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Om een goed beeld van de toename van het groepsrisico te krijgen t.o.v. de transportroutes A58 en 

de provinciale weg N254/Sloeweg Noord is een nadere beschouwing van het transport noodzakelijk. 

Daarmee kan worden bepaald of de toename via de handleiding Risicoanalyse Transport (Hart) of dat 

er een RBMII- berekening noodzakelijk is. 

 

Voor de buisleiding is geen Carola-berekening noodzakelijk, omdat het plangebied buiten het in-

vloedsgebied van de Gasunie leiding Z567-04 ligt. 

 

Het plangebied ligt in meerdere invloeds-effectgebieden, maar er ligt geen enkele plaatsgebonden risi-

cozone over het plangebied. Wel dient er nog gekeken geworden naar de toename van de populatie 

in dit gebied, en naar een eventuele kwetsbaarheid van gebouwen op de planlocatie. 

 

Risicovol transport over wegen 

Zoals uit de quickscan is gebleken, zijn er in de omgeving van het plangebied wegen gelegen waar-

over transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Over de Basisnetroute A58 vindt risicovol transport 

plaats. Daarnaast worden over de wegen N57 en N254/Sloeweg Noord gevaarlijke stoffen vervoerd. 

De plaatsgebonden risicocontouren 10-6-contour van deze wegen liggen niet over de projectlocatie en 

het groepsrisico is kleiner dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Wel ligt het plangebied binnen het in-

vloedsgebied van deze wegen.  

 

Op basis van de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is een groepsrisicoberekening voor de 

voorliggende ontwikkeling niet noodzakelijk. Gezien de vervoershoeveelheden over de A58 (max. 500 

transporten van brandbaar gas categorie GF3) is het uitgesloten dat de oriëntatiewaarde voor het 

groepsrisico wordt overschreden als gevolg van de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Over de 

N254 vindt geen transport van brandbaar gas categorie GF3 plaats. Op basis van artikel 8 van het 

Bevt mag hierdoor volstaan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. Conform 

artikel 7 van het Bevt dient daarbij ingegaan te worden op de onderwerpen bestrijdbaarheid en zelf-

redzaamheid. Deze verantwoording is in de navolgende tabel weergegeven. 

Bron  Locatie  Invloed of effectgebied  

Buisleiding Gasunie Z-567-04 Ten oosten van planlocatie Buiten invloedsgebied 

Basisnet route A58 Ten noordwest van planlocatie Invloedsgebied 

Basisnet route N57 Ten noorden van planlocatie Invloedsgebied 

Provinciale weg N254/Sloeweg Noord Ten zuidwesten van planlocatie Binnen 200 meter 

BRZO van Citters Beheer Sloehaven Invloedsgebied  

Bevi Verbrugge Zeeland Terminals Vlissingen-Oost effectgebied 

Bevi Kloosterboer Vlissingen VOF Vlissingen-Oost effectgebied 

Kerncentrale Borssele Ten zuiden van planlocatie Binnen schuilzone 

Hoogspanningslijn Vrijwel parallel aan planlocatie  

Inventarisatie risicobronnen in omgeving plangebied.  
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Aspect Verantwoording 

De mogelijkheden ter voorberei-

ding van bestrijding en beperking 

van de omvang van een ramp of 

zwaar ongeval. 

Voor wat betreft de wegen A58, N57 en N254 bestaan er met name ri-

sico’s in verband met ongelukken:  

- met brandbaar gas (BLEVE7); 

- met giftige gassen en vloeistoffen (toxisch scenario). 

Gelet op de afstand van deze wegen tot het plangebied (minimaal 60 m) 

zullen calamiteiten met brandbare vloeistoffen geen effecten hebben die 

tot het plangebied reiken. De effectafstand van dergelijke stoffen is na-

melijk slechts 45 meter. 

Voor wat betreft de N254 dient te worden opgemerkt dat over deze weg 

slechts in beperkte mate vervoer van brandbaar gas en toxische stoffen 

plaatsvindt. 

 

De kans op overlijden ten gevolge van een incident met gevaarlijke stoffen 

binnen het plangebied is zeer klein. Er bestaan geen feitelijke mogelijkhe-

den om middels dit bestemmingsplan de mogelijkheden tot voorbereiding 

van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp direct te beïn-

vloeden.  

 

De bestrijding vindt voor zover mogelijk plaats bij de risicobronnen. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat het plangebied bij eventuele calamiteiten 

over het algemeen goed bereikbaar is voor de hulpdiensten.  

De mogelijkheden voor personen 

om zich in veiligheid te brengen in-

dien zich op de weg een ramp 

voordoet (zelfredzaamheid). 

Bij het beschrijven van de mogelijkheden tot zelfredzaamheid is het van 

belang om in te gaan op de verschillende soorten calamiteiten, zijnde ca-

lamiteiten:  

- met brandbaar gas (BLEVE); 

- met giftige gassen en vloeistoffen (toxisch scenario). 

 

De mogelijkheden tot zelfredzaamheid bij een BLEVE bestaan met name 

uit vluchten en in tweede instantie uit schuilen in combinatie met het slui-

ten van ramen en deuren. Voor het vluchten geldt dat dit bij voorkeur tot 

buiten het directe invloedsgebied dient plaats te vinden. De functies bin-

nen het plangebied zijn goed ontsloten en er zijn vluchtroutes in meerdere 

richtingen aanwezig. 

 

Voor blootstelling aan een toxische gaswolk (het bepalende scenario), 

biedt “schuilen” in combinatie met het sluiten van ramen en deuren de 

eerste wijze van zelfredzaamheid. Schuilen vindt plaats binnen bouwwer-

ken. De mate waarin deze bouwwerken afsluitbaar zijn tegen de indrin-

ging van toxisch gas en de tijdsduur dat deze bouwwerken worden bloot-

gesteld zijn hierbij parameters. Bij nieuwe bouwwerken is sprake van een 

steeds betere isolatie, die zorgt voor een goede bescherming tegen het 

binnendringen van het toxische gas. Nieuwe gebouwen die voorzien zijn 

van een luchtbehandelingsinstallatie, waardoor het toxisch gas naar bin-

nen kan worden gezogen, dienen voorzien te zijn van mogelijkheden om 

dit systeem met één druk op de knop uit te schakelen. 

 

 
 
7 BLEVE staat voor “boiling liquid expanding vapour explosion” (kokende vloeistof-gasexpansie-explosie). 
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Vluchten is een andere wijze van zelfredzaamheid bij een toxische gas-

wolk. De functies binnen het plangebied zijn over het algemeen goed ont-

sloten en er zijn meestal vluchtroutes in meerdere richtingen aanwezig. 

Bij een calamiteit op de A58 of de N254 zijn vluchtroutes aanwezig via de 

landbouwverkeersroutes en de Trekdijk. Deze routes zijn van de risico-

bronnen af gericht. 

 

Van belang is verder dat aanwezigen tijdig gewaarschuwd worden. Dit 

gebeurt door het in werking stellen van het WAS (Waarschuwing- en Alar-

meringSysteem) als onderdeel van de algemene Rampenbestrijding en 

mogelijk in de toekomst via NL-alert. Verder informeert de veiligheidsregio 

c.q. gemeente haar inwoners over de handelingsstrategie bij calamiteiten. 

 

Risicovolle inrichtingen 

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van drie risicovolle inrichtingen. De inrichting Klooster-

boer Vlissingen V.O.F. heeft een invloedsgebied van 6.500 meter, de inrichting Verbrugge Zeeland 

Terminals heeft een invloedsgebied van 7.200 meter en het invloedsgebied van Van Citters Beheer 

heeft een omvang van 6.940 meter. De plaatsgebonden risicocontouren 10-6 van deze bedrijven lig-

gen niet over het plangebied. Daarnaast is het groepsrisico vanwege deze bedrijven niet hoger dan de 

oriëntatiewaarde. 

 

De omvang van het invloedsgebied voor deze inrichtingen is berekend uitgaande van de worst-case 

situatie, met de meest giftige stof, in de maximaal vergunde hoeveelheid aanwezig en uitgaande van 

het weertype F1,5. Volgens de Beleidsvisie Externe Veiligheid van de gemeente Middelburg is niet in 

alle gevallen een nader onderzoek vereist naar (de toename van) het groepsrisico. In het voorliggende 

geval is sprake van inrichtingen met een groot invloedsgebied, waarbij binnen de invloedsgebieden 

reeds diverse (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig zijn. Op grote afstand tot een risicobron heeft 

een toename van de populatie nauwelijks meer invloed op de hoogte van het groepsrisico. Het plan-

gebied ligt op meer dan 3.000 meter afstand van deze drie risicovolle inrichtingen. Hierdoor kan rede-

lijkerwijs worden uitgesloten dat de voorliggende ontwikkeling een significante wijziging in het groeps-

risico zal veroorzaken.  

  

De gemeente Middelburg beoordeelt risicosituaties aan de hand van de volgende veiligheidscriteria: 

plaatsgebonden risico (PR), groepsrisico (GR), zelfredzaamheid, beheersbaarheid en het resteffect. 

De algemene motivatieplicht van het groepsrisico, zoals die in het Bevi wordt vereist, beperkt de ge-

meente tot relevante gevallen; indien het GR de oriënterende waarde (bijna) overschrijdt of wanneer 

sprake is van een aanzienlijke toename (>10%) van het aantal slachtoffers. Voor die gevallen vereist 

de gemeente een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico, waarbij aandacht wordt besteed 

aan de criteria zelfredzaamheid, beheersbaarheid en resteffecten. 

 

Zoals in het bovenstaande is geconstateerd, heeft de voorliggende ontwikkeling geen significante in-

vloed op het groepsrisico, gezien de grote afstand tot de aanwezige risicovolle inrichtingen. Daarnaast 

wordt voor geen van de inrichtingen de oriëntatiewaarde van het groepsrisico overschreden. 
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Een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico vanwege de ligging ten opzichte van deze inrich-

tingen is dan ook niet noodzakelijk. Wel dient een beperkte verantwoording plaats te vinden, waarin 

wordt ingegaan op de bestrijdbaarheid, bereikbaarheid en zelfredzaamheid voor het plangebied. Deze 

verantwoording is in de navolgende tabel weergegeven. 

 
Aspect Verantwoording 

Bestrijdbaarheid en bereikbaar-

heid. 

Voor wat betreft de risicovolle inrichtingen in de omgeving (Kloosterboer 

Vlissingen V.O.F., Verbrugge Zeeland Terminals en Van Citters Beheer) 

bestaan er met name risico’s in verband met ongelukken met giftige gas-

sen en vloeistoffen (toxisch scenario). 

 

De kans op overlijden ten gevolge van een incident met gevaarlijke stoffen 

binnen het plangebied is zeer klein. Er bestaan geen feitelijke mogelijk-

heden om middels dit bestemmingsplan de mogelijkheden tot voorberei-

ding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp direct te 

beïnvloeden.  

 

De bestrijding vindt voor zover mogelijk plaats bij de risicobronnen. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat het plangebied bij eventuele calamiteiten 

over het algemeen goed bereikbaar is voor de hulpdiensten. De belang-

rijkste ontsluitingswegen van het plangebied zijn aan de Weizichtweg ge-

projecteerd, aan de noordzijde van het plangebied. Deze zijn van de risi-

cobronnen af gericht. Vanuit de Weizichtweg zijn er vluchtroutes in meer-

dere richtingen aanwezig, o.a. via de A58, N57 en N254. 

Zelfredzaamheid. Bij het beschrijven van de mogelijkheden tot zelfredzaamheid is het van 

belang om in te gaan op de verschillende soorten calamiteiten, zijnde ca-

lamiteiten met giftige gassen en vloeistoffen (toxisch scenario). 

 

Voor blootstelling aan een toxische gaswolk (het bepalende scenario) 

biedt “schuilen” in combinatie met het sluiten van ramen en deuren de 

eerste wijze van zelfredzaamheid. Schuilen vindt plaats binnen bouwwer-

ken. De mate waarin deze bouwwerken afsluitbaar zijn tegen de indrin-

ging van toxisch gas en de tijdsduur dat deze bouwwerken worden bloot-

gesteld zijn hierbij parameters. Bij nieuwe bouwwerken is sprake van een 

steeds betere isolatie, die zorgt voor een goede bescherming tegen het 

binnendringen van het toxische gas. Nieuwe gebouwen die voorzien zijn 

van een luchtbehandelingsinstallatie, waardoor het toxisch gas naar bin-

nen kan worden gezogen, dienen voorzien te zijn van mogelijkheden om 

dit systeem met één druk op de knop uit te schakelen. 

 

Vluchten is een andere wijze van zelfredzaamheid bij een toxische gas-

wolk. De functies binnen het plangebied zijn over het algemeen goed ont-

sloten en er zijn meestal vluchtroutes in meerdere richtingen aanwezig. 

 

Van belang is verder dat aanwezigen tijdig gewaarschuwd worden. Dit 

gebeurt door het in werking stellen van het WAS (Waarschuwing- en Alar-

meringSysteem) als onderdeel van de algemene Rampenbestrijding en 

mogelijk in de toekomst via NL-alert. Verder informeert de veiligheidsregio 

c.q. gemeente haar inwoners over de handelingsstrategie bij calamiteiten. 
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Kerncentrale 

Het plangebied ligt op circa 6,7 kilometer ten noordwesten van de kerncentrale Borssele en ligt hier-

mee binnen de jodiumprofylaxezone en de schuilzone vanwege de kerncentrale. De jodiumprofylaxe-

zone omvat een straal van 10 kilometer rond de kerncentrale en de schuilzone heeft een omvang van 

20 kilometer rondom de kerncentrale. De ligging van het plangebied ten opzichte van de kerncentrale 

vormt geen directe belemmering voor de ontwikkelingen binnen het plangebied. 

 

Advies veiligheidsregio 

Vanwege de ligging van het plangebied binnen de invloedsgebieden van enkele wegen en risicovolle 

inrichtingen is advies opgevraagd bij de Veiligheidsregio Zeeland. Dit advies8 en de daarbij behorende 

bijlagen zijn als bijlage bij deze toelichting gevoegd. De hoofdpunten van het advies zijn hieronder sa-

mengevat. 

 

Vanwege de risicobronnen in de omgeving van het plangebied zijn maatgevende scenario’s in het 

plangebied het vrijkomen van giftige stoffen en een BLEVE. Ruimtelijke maatregelen zijn vooral te ne-

men tegen een BLEVE. Bij een BLEVE ontstaat een grote vuurbal en een explosie. De vuurbal zal 

circa 11 seconden duren en kan meer dan 200 meter hoog worden. De voornaamste effecten bij een 

BLEVE zijn hittestraling en overdruk. Dit scenario is het meest waarschijnlijk op de A58 en in mindere 

mate op de N254. Een BLEVE kan ontstaan als gevolg van een botsing of het langere tijd aanstralen 

van een LPG-tankwagen door een externe brand. In dit laatste geval geldt dat de tijd tussen het ont-

staan van de brand en het zich voordoen van een BLEVE 60 tot 70 minuten bedraagt. 

 

De afstand van de wegen tot de plek waar bedrijven komen bedraagt ca. 60 tot 80 meter. Bij een 

BLEVE geldt dat de hittestraling tot een afstand van 100 meter van de risicobron dusdanig is dat alle 

onbrandbare materialen gaan branden. Voor overdruk geldt dat tot op 40 tot 50 meter van de risico-

bron de schade het grootst is. Voor het plangebied is dus met name de hittestraling relevant. Voor het 

beperken van de effecten van een BLEVE adviseren wij de volgende ruimtelijke maatregelen: 

1. Positie: Positioneer de bedrijven grenzend aan de A58 en de N254 dusdanig dat de ruimtes met 

een hoge bezettingsgraad zo ver mogelijk van deze wegen zijn afgelegen. 

2. Situering (nood)uitgangen: De gebouwen dienen zodanig gesitueerd te worden dat aanwezigen 

bij een (dreigende) BLEVE gelegenheid hebben te vluchten. Hierbij dient minimaal één (nood)uit-

gang van de A58 of N254 af gericht te zijn. Alle (nood)uitgangen dienen aan te sluiten op de infra-

structuur binnen en buiten het plangebied (openbare weg). Belangrijk is dat aanwezigen in elk ge-

val kunnen vluchten tot buiten het invloedsgebied (355 meter van de A58 en N254 vandaan). 

 

Om de realisatie van de bovengenoemde ruimtelijke maatregelen te waarborgen zullen deze ruimte-

lijke maatregelen bij de verkoop van de bedrijfskavels in de koopovereenkomst worden opgenomen. 

 
 
8  Veiligheidsregio Zeeland, Advies Veiligheidsregio Zeeland op voorontwerpbestemmingsplan 'bedrijventerrein Trekdijk’, kenmerk 2021-001306 / 

D2021-03-002064, 23 april 2021 
 Bijlagen: 
 1. Infographic Ongevallen met gevaarlijke stiffen (Zeeland Veilig) 
 2. Advisering bluswater bereikbaarheid Trekdijk 
 3. Handreiking – electriciteit – opslag - systemen 
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Tevens wordt verplicht gesteld om bij het indienen van bouwaanvragen (omgevingsvergunning activi-

teit Bouwen) dit aspect voor te leggen aan de veiligheidsregio. 

 

Daarom adviseert de veiligheidsregio om de volgende maatregelen (vroegtijdig) te nemen, teneinde 

de risico’s te beperken en de mogelijkheden tot zelfredzaamheid en hulpverlening te vergroten: 

3. Ventilatie: Maak de bedrijfspanden op het bedrijventerrein luchtdicht afsluitbaar, zoals ook in de 

verantwoording in het bestemmingsplan al benoemd is. Dit houdt in dat in geval van het vrijkomen 

van giftige stoffen ramen, deuren en ventilatieroosters gesloten kunnen worden. Indien de panden 

voorzien worden van mechanische ventilatie, dan dient deze centraal en met één druk op de knop 

uit te schakelen of af te zetten zijn. Deze maatregel kunt u borgen in de vergunningverleningspro-

cedures van de betreffende objecten. 

4. Risicobewustzijn: Draag zorg voor een goede informatievoorziening aan de aanwezige perso-

nen, opdat men weet hoe te handelen tijdens een calamiteit. Bijlage 1 van dit advies omvat een 

infographic, met daarin het juiste handelingsperspectief bij een incident met een toxische wolk. 

Ons advies is om dit aan alle toekomstige gebruikers te verstrekken. Uiteraard willen wij u desge-

wenst verder begeleiden in dit proces. 

5. BHV-/ontruimingsplan: Indien voor de bedrijfspanden, conform het Bouwbesluit, een BHV-/ont-

ruimingsplan moet worden opgesteld: Neem de handelingsperspectieven bij de externe veilig-

heidsscenario’s hierin op. Deze zijn voor een BLEVE als volgt: 

- Indien een brand bij een tankwagen tijdig wordt opgemerkt (binnen 60 minuten na het ont-

staan van de brand), is er nog tijd om te vluchten. Vlucht hierbij van de A58 of N254 vandaan. 

- Indien er geen tijd meer is om te vluchten: Blijf binnen en schuil aan de zijde van het gebouw 

die het verst van de A58/N254 is afgelegen. Indien er brand aan het gebouw ontstaat: Vlucht, 

nadat de vuurbal is verdwenen, in de richting van de A58/N254 vandaan. 

Het handelingsperspectief bij een gifwolk zit in de infographic in de bijlage. In de verantwoording 

in het bestemmingsplan wordt vluchten ook als handelingsperspectief benoemd bij een toxisch 

scenario. Wij adviseren om dit niet als handelingsperspectief bij dit scenario op te nemen. Schui-

len/binnenblijven is het beste en veiligste wat mensen kunnen doen als zich een ongeval met gif-

tige stoffen voordoet. 

6. Brandrisico: Door de hittestraling van een BLEVE kunnen gebouwen binnen 100 meter afstand 

gaan ontbranden. Om te voorkomen dat in de bedrijfspanden slachtoffers vallen als gevolg van de 

hittestraling en brand, kunnen bouwkundige maatregelen worden toegepast. Omdat de transport-

intensiteit van brandbare gassen over de A58 het grootst is, geven wij voor de bedrijven die gren-

zen aan de A58 de volgende adviezen: 

- Verwerk in de gevels aan de zijde van de A58 zo weinig mogelijk glas, bij voorkeur worden dit 

blinde gevels. Indien hier toch ramen komen, is het advies om deze uit te rusten met hittewe-

rende beglazing en gebruik te maken van houten of stalen kozijnen.  

- Overweeg om de gevels en daken aan de zijde van de A58 zoveel als mogelijk te voorzien 

van onbrandbare materialen. 

 

De bovenstaande maatregelen worden eveneens bij de verkoop van de bedrijfskavels in de koopover-

eenkomst opgenomen. Tevens wordt verplicht gesteld om bij het indienen van bouwaanvragen (om-

gevingsvergunning activiteit Bouwen) dit aspect voor te leggen aan de veiligheidsregio.  
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2.4.5 Milieuzonering 

 

Algemene uitgangspunten 

Goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkómen van hinder en gevaar. Door bij nieuwe ontwikke-

lingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en 

gevoelige functies (zoals woningen) kan dit gerealiseerd worden. Het is aan de ene kant zaak om te 

voorkomen dat er hinder en gevaar voor gevoelige bestemmingen ontstaat en aan de andere kant 

dient aan bedrijven voldoende zekerheid te worden geboden dat zij niet in hun activiteiten worden be-

perkt door nieuwe gevoelige functies. Om te bepalen of tussen de milieubelastende activiteiten en de 

gevoelige functies voldoende afstand in acht wordt genomen, is gebruik gemaakt van de VNG-publi-

catie 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). In deze publicatie zijn richtafstanden opgenomen, op basis 

van de aspecten stof, geur, geluid en gevaar.  

 

Toetsing 

Het beoogde bedrijventerrein betreft een functie die volgens de (indicatieve) brochure ‘Bedrijven en 

Milieuzonering’ gezoneerd dient te worden ten opzichte van milieugevoelige functies in de omgeving. 

Op het terrein worden bedrijven tot maximaal milieucategorie 3.2 mogelijk gemaakt. Op basis van de 

brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ wordt hiervoor een richtafstand geadviseerd van 100 meter. 

 

De meest dichtbij het plangebied gelegen woning ligt aan de Trekdijk 126 op circa 30 meter ten oos-

ten van het plangebied. In dit deel van het plangebied is echter uitsluitend groen en waterberging 

voorzien. De meest dichtbij gelegen bedrijfskavels zijn geprojecteerd op circa 220 meter afstand van 

deze woning en fase 1 van het bedrijventerrein ligt op ruim 450 meter afstand. Hiermee wordt ruim-

schoots voldaan aan de richtafstand van 100 meter. 

 

Ten noorden van het plangebied is een woonwijk gelegen, waarvan de meest dichtbij gelegen wonin-

gen op circa 330 meter afstand tot het plangebied liggen. Ten opzichte van deze woonwijk wordt ruim-

schoots voldaan aan de bovengenoemde richtafstand. Daarnaast is op circa 410 meter ten zuidwes-

ten van het plangebied een agrarische bedrijfswoning gelegen. Voor deze woning wordt eveneens 

ruimschoots voldaan aan de richtafstand van 100 meter. 

 

De meest dichtbij gelegen woningen aan de Molenweg, in de kern Nieuwland, liggen op circa 380 me-

ter ten noordoosten van het plangebied. In dit deel van het plangebied is echter uitsluitend groen en 

waterberging voorzien. De meest dichtbij gelegen bedrijfskavels zijn geprojecteerd op circa 570 meter 

afstand van deze woningen en fase 1 van het bedrijventerrein ligt op ruim 640 meter afstand. Hiermee 

wordt ruimschoots voldaan aan de richtafstand van 100 meter. 

 

Het beoogde zonnepark is niet als zelfstandige categorie benoemd in de VNG-brochure. Ten aanzien 

van de zonnepanelen zelf kan redelijkerwijs worden gesteld, dat geen milieuhinder (geluid, geur of 

stof) te verwachten is voor de omgeving. Voor de bijbehorende transformators kan enige geluidpro-

ductie overdag worden verwacht. Deze zijn het best vergelijkbaar met de in de VNG-brochure ver-

melde categorie ‘elektriciteitsdistributiebedrijven <10 MVA’ (milieucategorie 2). De richtafstand van de 

transformatoren tot omliggende woningen dient daarmee in beginsel ten minste 30 meter te bedragen. 
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De meest nabijgelegen woning bevindt zich op circa 220 meter afstand tot het zonnepark. Onevenre-

dige (geluid)overlast voor omliggende woningen is daarmee redelijkerwijs uitgesloten. 

 

Wat betreft de eventuele reflectie van licht (schittering) van de zonnepanelen richting de omgeving 

dient te worden opgemerkt dat de panelen met anti-reflecterend materiaal worden uitgevoerd. Hier-

door is hinder voor bijvoorbeeld passerend verkeer of omwonenden, als gevolg van deze lichtschitte-

ring, op voorhand uitgesloten. 

 

Samengevat wordt ten opzichte van alle woningen in de omgeving ruimschoots voldaan aan de richt-

afstand van 100 meter die wordt geadviseerd voor bedrijven van milieucategorie 3.2. Bovendien is in 

het voorliggende bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarin voor de indivi-

duele bedrijven is vastgelegd dat de geluidbelasting op een afstand van 100 meter van de kavelgrens 

mag niet meer bedragen dan 50 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur), 45 dB(A) in de avondperi-

ode (19.00-23.00 uur) en 40 dB(A) in de nachtperiode (23.00-7.00 uur). Hierdoor is planologisch ge-

waarborgd dat zowel de geluidhinder van individuele bedrijven als de cumulatieve geluidbelasting van 

de bedrijven gezamenlijk niet leidt tot overschrijding van de geluidnormen op woningen in de omge-

ving. In de omliggende woningen zal hierdoor sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat vanwege 

het aspect geluid van deze bedrijven. Wat betreft de (geluids)invloed van de verkeersaantrekkende 

werking van het bedrijventerrein wordt verwezen naar paragraaf 2.4.2. 

 

Licht 

Door de grote groenbuffer rondom het bedrijventerrein, de grote afstand van het bedrijventerrein tot 

nabijgelegen woningen, en de reeds aanwezige verlichting in de omgeving (A58, Schroeweg, ZEP en 

woningbouwwijken) is geen extra lichthinder als gevolg van het bedrijventerrein te verwachten. Door 

de bebouwing op het terrein, afhankelijk van de hoeveelheid en omvang van de bebouwing, zal licht-

hinder als gevolg van de rijkswegen die in de nabije omgeving van de woning liggen mogelijk afnemen 

door afscherming. 

 

In de Middelburgse Visie Milieu (2019 – 2025) is beleid opgenomen voor licht en duisternis. De doel-

stelling is om duisternis te behouden. Specifiek staat beschreven voor de korte termijn de huidige 

lichtbelasting waar mogelijk beperken en duisternis waar mogelijk behouden. Er wordt door de ge-

meente rekening gehouden bij openbare verlichting. Tevens dient dit de basis om lichthinder veroor-

zaakt door bedrijven (inrichtingen) nader te reguleren via het Activiteitenbesluit, dat daartoe mogelijk-

heden biedt. 

 

Conclusie 

Kort samengevat is het bedrijventerrein vanuit het aspect milieuzonering inpasbaar in zijn omgeving. 

In de woningen in de omgeving zal in de toekomstige situatie sprake blijven van een goed woon- en 

leefklimaat. Vanuit het aspect milieuzonering bestaan er kortom geen belemmeringen voor de ontwik-

keling van het bedrijventerrein. 
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2.4.6  Leidingen en telecommunicatie 

 

Het plangebied wordt doorkruist door een bovengrondse hoogspanningsverbinding en een AC-water-

leiding (Asbest – Cement).  Voor het overige zijn blijkens de geldende bestemmingsplannen en de risi-

cokaart op of rond het plangebied geen kabels of leidingen gelegen met een bestemmingsplanplichtige 

beschermingszone die van invloed zou kunnen zijn op de voorgenomen ontwikkeling. 

 

Bovengrondse hoogspanningsverbinding 

In het geldende bestemmingsplan is voor het tracé en de daaromheen liggende beschermingszone de 

dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ opgenomen. Deze gronden zijn tevens be-

stemd voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding van ten hoogste 150 kV. Bouwen ten dienste 

van andere bestemmingen is ter plaatse van de dubbelbestemming in principe niet toegestaan, tenzij 

het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken 

waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering en de bouwhoogte niet wordt verhoogd. 

 

De hoogspanningsverbinding heeft een indicatieve magneetveldzone van 65 meter aan weerszijden 

uit het hart van de leiding. Blijkens adviezen van het voormalige ministerie van VROM9 wordt aangera-

den om zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kin-

deren langdurig verblijven in dat gebied. Reden hiervoor is dat kinderen die dicht bij een hoogspan-

ningslijn wonen, waar het magneetveld sterker is dan verder verwijderd van de hoogspanningslijn, mo-

gelijk extra risico op leukemie lopen.  

Aangezien het voorliggende bestemmingsplan geen functies mogelijk maakt waar kinderen langdurig 

verblijven, vormt de ligging van de hoogspanningsverbinding in het plangebied geen belemmering. 

 
 
9 Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen, ministerie van VROM, 2005 en Verduidelijking van het advies met betrekking tot hoogspannings-

lijnen, ministerie van VROM, 2008 
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Het hoogspanningtracé blijft behouden bij de voorliggende ontwikkeling en wordt ingepast in het ver-

kavelingsplan voor het bedrijventerrein. Ter plaatse van dit tracé is een groenvoorziening gepland in 

de vorm van een boomgaard. Voor de aanplant voor deze boomgaard nabij het hoogspanningtracé 

geldt een omgevingsvergunningplicht. Bij de vergunningaanvraag dient te worden aangetoond dat de 

aanwezige verbinding niet onevenredig wordt aangetast. Daarbij dienen burgemeester en wethouders 

schriftelijk advies in te winnen van de leidingbeheerder, alvorens zij de vergunning verlenen. 

 

De planologische regeling met betrekking tot de hoogspanningsverbinding, zoals opgenomen in het 

vigerende bestemmingsplan, is één op één overgenomen in het voorliggende bestemmingsplan. Hier-

mee is de planologische bescherming van het hoogspanningtracé gewaarborgd. 

AC-waterleiding 

Aan de zuidzijde van het plangebied is een AC-waterleiding (Asbest-Cement) gelegen. Deze leiding 

heeft een diameter van 300 millimeter en is neergelegd in 1971. Hieronder in de figuur is concreet 

weergegeven waar de leiding zich bevindt. 

Indicatieve magneetveldzone hoogspanningsverbinding 
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De AC-waterleiding behoeft specifieke aandacht en dient uiterst zorgvuldig beschermd te worden. Dit 

omdat het zeer kwetsbaar materiaal is wat geen enkele zetting kan verdragen. Bijvoorbeeld heiwer-

ken, werkterreinen en / of routes –ook in de nabijheid- kunnen omvangrijke schade veroorzaken. Het 

is onwenselijk om over deze infrastructuur te bouwen, wijzigingen in de grond aan te brengen, of met 

zwaar transport over de leiding te gaan rijden.  

De leidingen moeten ook te allen tijde vrij toegankelijk blijven vanwege beheer en onderhoud. Er moet 

een onderhoudsstrook komen van minimaal 10 meter breedte. 

 

Ten behoeve van deze leiding en de onderhoudsstrook is de dubbelbestemming ‘Leiding – Water’ in dit 

bestemmingsplan opgenomen. Hiermee is de planologische bescherming van de waterleiding gewaar-

borgd. 

Figuur 1 Waterleiding aangegeven met een blauwe lijn (Bron: DNWG 2021) 
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2.5 Ecologie 
 

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Deze wet 

vormt een uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige 

gebiedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Eco-

logische Hoofdstructuur (EHS), dat op provinciaal niveau in structuurvisies en verordeningen is vast-

gelegd. 

 

Om te kunnen beoordelen of de voorliggende ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Trekdijk in 

overeenstemming met de natuurwetgeving en het natuurbeleid kan worden uitgevoerd is een 

quickscan flora en fauna uitgevoerd in het plangebied.10 De resultaten staan hieronder kort beschre-

ven. Voor meer informatie wordt verwezen naar de volledige onderzoeksrapportage.  

 

Uit de quickscan volgt dat de aanwezigheid van vleermuizen (verblijfplaatsen, vliegroutes) en vogels 

met vaste rusten verblijfplaatsen (huismus, gierzwaluw, kerkuil) niet worden uitgesloten, effecten op 

deze soortgroepen kunnen dan ook niet worden uitgesloten. Op grond hiervan is een gerichte veldin-

ventarisatie noodzakelijk om eventuele effecten en maatregelen op een adequate manier in te kunnen 

schatten. Pas na afronding van deze inventarisatie kan worden bepaald of verbodsbepalingen van de 

Wet natuurbescherming worden overtreden en of ontheffing van de Wet natuurbescherming is vereist. 

Een dergelijk onderzoek dient uitgevoerd te worden in de periode half april t/m september. 

 

Naar aanleiding van de resultaten uit de quickscan is vervolgonderzoek uitgevoerd naar de huismus, 

gierzwaluw, kerkuil en vleermuizen11. De resultaten hiervan zijn hieronder samengevat. Voor meer in-

formatie wordt verwezen naar de volledige onderzoeksrapportage. 

 

Binnen het plangebied zijn nestlocaties van huismus en kerkuil aangetroffen. Bij het vernielen of be-

schadigen van de nestplaatsen van deze soorten wordt een overtreding begaan op de Wet natuurbe-

scherming. De voorgenomen sloopwerkzaamheden van de bestaande boerderij zijn hierdoor onthef-

fingsplichtig. Hiervoor dient een ontheffing aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag, in dit geval 

de provincie Zeeland. De ontheffingsaanvraag is in voorbereiding en wordt onderbouwd met een acti-

viteitenplan, waarin onder andere compenserende en mitigerende maatregelen, alternatievenafwegin-

gen en onderbouwing van het wettelijk belang staan beschreven.  

 

Daarnaast dienen de volgende maatregelen in acht te worden genomen: 

 De kap van opgaand groen dient buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd. Het broedseizoen 

loopt globaal van half maart t/m half augustus; 

 Met betrekking tot de algemene zorgplicht dienen eventueel aangetroffen dieren tijdens de werk-

zaamheden de kans te krijgen om het plangebied zelfstandig te verlaten. Bij soorten als egel en 

gewone pad kunnen de dieren met beleid verplaatst worden naar een veilige plek buiten het plan-

gebied. 

 
 
10 Adviesbureau Mertens B.V., Quickscan Beschermde planten- en diersoorten uitbreiding bedrijventerrein Trekdijk te Middelburg, rapportnummer 

2018.2967 d.d. april 2018 
11 BRO, Resultaten vervolgonderzoek huismus, gierzwaluw, kerkuil en vleermuizen, Trekdijk, Middelburg, projectnummer P02830, 26 november 

2020 
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Voor wat betreft het aspect stikstofdepositie op nabij gelegen Natura 2000-gebieden als gevolg van de 

bedrijventerreinontwikkeling heeft Antea Group een stikstofdepositie onderzoek12 uitgevoerd. De on-

derzoeksresultaten zijn hieronder samengevat. Voor meer informatie wordt verwezen naar de volle-

dige rapportage.  

 

In het onderzoek zijn zowel de effecten van de realisatiefase van het bedrijventerrein als de gebruiks-

fase (eindsituatie) in beeld gebracht. Uit de met AERIUS Calculator uitgevoerde berekeningen blijkt 

dat, als gevolg van de realisatie- en gebruiksfase ten behoeve van dit plan de stikstofdepositietoe-

name niet hoger is dan 0,00 mol per hectare per jaar. Hierdoor kunnen voor het aspect stikstofdeposi-

tie significante gevolgen worden uitgesloten. Doordat er geen overschrijding plaatsvindt kan het plan 

worden vastgesteld en zal het aspect stikstopdepositie geen belemmering vormen in de verdere be-

sluitvorming. 

 

 

2.6 Archeologie 
 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) per 1 septem-

ber 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor het archeologiebeleid en heeft de provincie zich hier-

van teruggetrokken. 

 

In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is een raamwerk gegeven dat regelt hoe Rijk, pro-

vincies en gemeenten om moeten gaan met het aspect archeologie in ruimtelijke plannen. De uit-

gangspunten van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg zijn als volgt: de archeologische 

waarden dienen zoveel mogelijk in de bodem te worden bewaard; er dient vroeg in het proces van de 

ruimtelijke ordening al rekening te worden gehouden met het aspect archeologie. 

 

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Een aantal onderdelen van de Monumentenwet 

1988 gaat over naar de Omgevingswet. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijven deze 

onderdelen van kracht binnen het overgangsrecht van de Erfgoedwet. Voor archeologie gaat het on-

der meer om: 

 het meewegen van het archeologische belang bij het opstellen van bestemmingsplannen; 

 de mogelijkheid om voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning ter bescherming van 

archeologie; 

 de mogelijkheid van de Minister van OCW om bij (dreigende) schade aan archeologische monu-

menten na een toevalsvondst voorschriften te stellen aan de uitvoering de werkzaamheden of die 

stil te leggen; 

 de mogelijkheid van het bevoegd gezag of de Minister van OCW om toegang tot een terrein af te 

dwingen om archeologisch onderzoek te kunnen doen. 

 

Op delen van het plangebied zijn de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 1’ en ‘Waarde – Ar-

cheologie 3’ van toepassing. Deze gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling 

 
 
12 Antea Group, Stikstofdepositie onderzoek Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Trekdijk", projectnummer 0463948, 29 juni 2021 
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van archeologische waarden. Op de voor ‘Waarde – Archeologie 3’ aangewezen gronden geldt een 

archeologische onderzoeksplicht bij bodemverstoringen met een oppervlakte groter dan 500 m2 en 

een diepte van meer dan 40 cm. Op basis van de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’ geldt 

een archeologische onderzoeksplicht bij bodemverstoringen met een oppervlakte groter dan 30 m2 en 

een diepte van meer dan 40 cm. Aangezien deze ondergrenzen bij de beoogde ontwikkelingen in het 

plangebied worden overschreden, is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

 

In het plangebied is volgens de heersende regelgeving eerst een verkennend onderzoek uitgevoerd in 

de vorm van een bureauonderzoek en een booronderzoek13. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de 

aanwijzing van dertien zones, waar een bepaalde archeologische verwachting gold en waar verder 

archeologisch onderzoek nodig is geacht. 

 

Vervolgens heeft de gemeente een vervolgonderzoek14 uit laten voeren, waarbij door het graven van 

proefsleuven twaalf onderzoekszones nader zijn onderzocht en gewaardeerd. Het resultaat van dit on-

derzoek is dat negen onderzoekszones vrijgegeven konden worden voor verder archeologisch onder-

zoek. Drie zones bleken daadwerkelijk archeologische vindplaatsen te zijn. Bij onderzoekszone 1 is de 

aanwezigheid van een deel van een middeleeuws mottecomplex bevestigd. Bij onderzoekszone 12 

zijn middeleeuwse sporen en vondsten aangetroffen. In beide gevallen gaat het om behoudenswaar-

dige archeologische resten. In principe is het beleid dat gestreefd wordt naar behoud van deze arche-

ologische vindplaatsen (behoud in situ). Het bevoegd gezag, de gemeente Middelburg, kan in een af-

weging tussen bijvoorbeeld economische en maatschappelijke belangen enerzijds en de archeolo-

gische belangen anderzijds ook besluiten om over te gaan tot opgraving (behoud ex situ). In dit geval 

heeft de gemeente gekozen voor opgraving van beide archeologische vindplaatsen. 

 

De derde vindplaats (onderzoekszone 10) betreft de locatie van de resten van een kleine boerenwo-

ning, vermoedelijk teruggaand tot in de zeventiende eeuw. Bij de vaststelling van het gemeentelijk ar-

cheologiebeleid zijn verschillende hoofdthema’s geformuleerd, waarop het archeologisch onderzoek 

zich moet richten. Hierbij is bepaald dat kleine boerenwoningen of boerderijen niet tot deze thema’s 

behoren. Besloten is daarom naar deze vindplaats geen verder onderzoek te verrichten. 

 

Ter hoogte van de huidige boerderij aan de Oude Schroeweg (onderzoekszone 11) kon nog geen 

proefsleuf gegraven worden. Dit is uitgesteld tot na de sloop van het complex. 

 

In november 2020 heeft een opgraving plaatsgevonden van de vindplaats van het mottecomplex (on-

derzoekszone 1) en de middeleeuwse vindplaats (onderzoekszone 12). Hierbij zijn alle waargenomen 

archeologische sporen en structuren gedocumenteerd en zoveel mogelijk vondsten verzameld. De be-

vindingen en de vondsten worden nader uitgewerkt en geanalyseerd. Naar verwachting is de eindrap-

portage van beide opgravingen aan het begin van de zomer 2021 gereed.  

 

 
 
13 Artefact!, Nieuw- en Sint-Joosland - Ontwikkelingsgebied Trekdijk, Gemeente Middelburg. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend 

Veldonderzoek door middel van verkennende boringen, rapportnummer 387, 18 februari 2019 
14 ADC ArcheoProjecten, Sleuven in het Trekdijkgebied. Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven aan de Trekdijk te 

Nieuw- en Sint Joosland (gemeente Middelburg), rapportnummer 5272, september 2020 
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Hiervan uitgezonderd is het terrein van de huidige boerderij, waar nog proefsleuven gegraven moeten 

worden en mogelijk nog een opgraving plaats zal moeten vinden. Als ook deze laatste werken in het 

veld zijn afgerond, zijn er vanuit het aspect archeologie geen belemmeringen voor de ontwikkeling van 

het bedrijventerrein in het plangebied. Ter plaatse van de huidige boerderij is daarom in het voorlig-

gende bestemmingsplan de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 1’ opgenomen. Het opne-

men van een archeologische dubbelbestemming voor de overige delen van het plangebied is niet 

meer nodig. Het archeologische belang is hiermee voldoende onderzocht en gewaarborgd. 

 

 

2.7  Milieueffectrapportage 
 

2.7.1 Beoordeling directe m.e.r.-plicht 

 

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een bedrijventerrein mogelijk. Dit kan 

leiden tot een m.e.r.-plicht. 

 

Ontwikkeling van bedrijventerreinen 

De beoogde ontwikkeling en de hiervan deel uitmakende onderdelen komen in lijst C van de bijlage 

van het Besluit m.e.r. niet als activiteit voor. Met betrekking tot de ontwikkeling is in onderdeel D (11.2) 

van de bijlage van het Besluit m.e.r. het volgende opgenomen: “de aanleg, wijziging of uitbreiding van 

een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen.” De 

voorgenomen ontwikkeling ligt ver onder de drempelwaarde die is opgenomen in kolom 2, namelijk 

een oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2.000 woningen of meer of 

een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. Er is voor de activiteit derhalve geen sprake van 

een directe m.e.r.-(beoordelings)plicht. Er dient wel een m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. 

 

Wet natuurbescherming (passende beoordeling en plan-m.e.r.-plicht) 

Naast het Besluit m.e.r. is de Wet natuurbescherming van belang om te bepalen of een plan-MER 

noodzakelijk is. In de Wet natuurbescherming is opgenomen dat wanneer significante effecten op Na-

tura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten een plan-MER in procedure dient te worden gebracht. Wan-

neer aangetoond kan worden dat er geen significante effecten zijn te verwachten is een plan-MER niet 

noodzakelijk. Uit paragraaf 2.5 ‘Ecologie’ blijkt dat van significante effecten die kunnen leiden tot een 

noodzaak tot het uitvoeren van een passende beoordeling of plan-m.e.r.-plicht geen sprake is.  

 

Conclusie 

De omvang van de ontwikkeling ligt ver onder de drempelwaarden die zijn opgenomen in kolom 2, na-

melijk een oppervlakte van 100 hectare of meer en een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of 

meer. Er is voor de activiteit derhalve geen sprake van een directe m.e.r.-(beoordelings)plicht. Er dient 

wel een m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. Het bestemmingplan heeft geen significante gevol-

gen op een Natura 2000-gebied. Er hoeft derhalve geen passende beoordeling te worden uitgevoerd 

en vanuit de Wet natuurbescherming geldt geen m.e.r.-plicht. 
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2.7.2 M.e.r.-beoordeling 

 

Op basis van paragraaf 7.6 van de Wet milieubeheer (Wm), dient degene die een activiteit wil onder-

nemen, aangewezen krachtens artikel 7.2, eerste lid, onder b, en voornemens is een verzoek in te 

dienen tot het nemen van een besluit als bedoeld in het vierde lid van dat artikel, dit voornemen schrif-

telijk mee te delen aan het bevoegd gezag. Bij de mededeling dient in ieder geval de informatie te 

worden verstrekt zoals omschreven in artikel 7.16 lid 2 tot en met 4 Wm. Op basis van artikel 7.17 

Wm, dient het bevoegd gezag uiterlijk zes weken na de datum van ontvangst een beslissing te nemen 

omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de be-

langrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet worden 

gemaakt. Middels deze paragraaf wordt invulling gegeven aan de vereisten van artikel 7.16 Wm, op 

basis waarvan het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17 Wm een beslissing kan nemen. Aange-

zien de gemeente Middelburg zowel de aanvrager als het bevoegd gezag is bij het voorliggende pro-

ject, is een aanmeldingsnotitie voor de voorliggende ontwikkeling niet noodzakelijk. 

 

De achterliggende gedachte bij de m.e.r.-beoordeling is dat ook kleine projecten het milieu relatief 

zwaar kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een 

m.e.r.-procedure nodig is. Deze m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:  

 Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;  

 Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.(-beoorde-

ling) plaatsvinden. 

 

In deze paragraaf wordt getoetst of op basis van de criteria die genoemd zijn in bijlage III van de EEG-

richtlijn milieueffectbeoordeling een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd moet worden. Het gaat hierbij om 

de volgende criteria (zie ook onderstaande tabel): 

1. De kenmerken van het project; 

2. De plaats van het project; 

3. De kenmerken van het potentiële effect. 

 

 

Kenmerken van het project 

 Omvang van het project 

 Cumulatie met andere projecten 

 Gebruik van natuurlijke grondstoffen 

 Productie van afvalstoffen 

 Verontreiniging en hinder 

 Risico van ongevallen, mede gelet op de gebruikte stoffen en technologieën  

Plaats van het project 

 Bestaand grondgebruik 

 Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied 

 Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor gevoelige gebieden (wetlands, kust-

gebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden), gebieden waarin bij 
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communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden, gebieden met een 

hoge bevolkingsdichtheid, landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang 

Kenmerken van het potentiële effect 

 Bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) 

 Grensoverschrijdende karakter van het effect 

 Waarschijnlijkheid van het effect 

 Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect 

Criteria EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 

 

De m.e.r.-beoordeling is opgesteld op basis van de onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van 

het bestemmingsplan. 

 

 

 

Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

Omvang van het project Het plangebied heeft een bruto oppervlakte van circa 21 hectare. Het project richt 

zich op de ontwikkeling van het bedrijventerrein Trekdijk, waarbij in fase 1 een op-

pervlakte van 5 hectare aan uitgeefbare bedrijfskavels, een zonnepark van 2,89 

hectare en de inrichting van groen en water mogelijk worden gemaakt. De overige 

ontwikkelingen worden middels een wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt.  

Cumulatie met andere projecten Nee. 

Gebruik van natuurlijke hulpbronnen N.v.t. Bij de ontwikkeling wordt niet permanent gebruik gemaakt van natuurlijke 

hulpbronnen.  

Productie van afvalstoffen Naast het reguliere afval van de toekomstige bebouwing en functies zal geen 

sprake zijn van de productie van andere afvalstoffen. 

Verontreiniging en hinder De ontwikkeling vindt plaats op agrarische percelen, aansluitend op het stedelijk ge-

bied aan de zuidoostzijde van Middelburg. Tijdens de aanlegfase is er mogelijk 

sprake van tijdelijke hinder als gevolg van bouwverkeer en bouwwerkzaamheden, 

maar dit betreft geen hinder groter dan bij reguliere bouwwerkzaamheden. 

 

Luchtkwaliteit (zie ook paragraaf 2.4.2): vanuit het aspect luchtkwaliteit voldoet het 

plan aan de geldende normen uit de Wet milieubeheer. 

Geluid wegverkeer (zie ook paragraaf 2.4.3): Op bestaande woningen in de omge-

ving vindt geen hoorbare geluidstoename plaats vanwege het wegverkeerslawaai 

van en naar het nieuwe bedrijventerrein. De geldende grenswaarden worden ruim-

schoots gerespecteerd. 

Verkeersaantrekkende werking (zie ook paragraaf 4.3): Het project leidt tot een toe-

name van het aantal verkeersbewegingen. Deze toename leidt niet tot belemmerin-

gen voor de doorstroming of de verkeersveiligheid. De omliggende wegen rond het 

plangebied kunnen dit extra verkeer zonder problemen verwerken. 
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Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

Risico van ongevallen Er is sprake van de uitbreiding van een bedrijventerrein. Ter plaatse worden geen 

risicovolle inrichtingen mogelijk gemaakt. Er is daarmee geen sprake van de reali-

satie van een nieuwe risicobron. 

Plaats van het object 

Criteria Toets 

Bestaand grondgebruik In de huidige situatie zijn de gronden waar de ontwikkeling van het bedrijventerrein 

is voorzien hoofdzakelijk in gebruik als agrarische gronden (akkerland). Langs de 

zuidwestelijke rand zijn bosschages aanwezig, die blijven behouden en zullen fun-

geren als groene afscherming tussen het bedrijventerrein en de N254. Daarnaast 

wordt het projectgebied doorkruist door enkele wegen en watergangen, die bij de 

verdere planuitwerking verlegd c.q. gereconstrueerd zullen worden. 

Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het 

regeneratievermogen van de natuurlijke 

hulpbronnen van het gebied 

N.v.t. 

Het opnamevermogen van het natuur-

lijke milieu, met in het bijzonder aan-

dacht voor: 

 

 gevoelige gebieden (wetlands, 

kustgebieden, berg- en bosgebie-

den, reservaten en natuurparken, 

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden) 

Het plangebied ligt niet binnen de invloedssfeer van door Wet natuurbescherming 

beschermde gebieden. Daarnaast is geen sprake van een toename van de stikstof-

depositie ter plaatse van de Natura 2000-gebieden in de omgeving. Zie ook para-

graaf 2.5 ‘Ecologie’. 

 gebieden waarin bij communau-

taire wetgeving vastgestelde nor-

men inzake milieukwaliteit reeds 

worden overschreden 

Nee. 

 gebieden met een hoge bevol-

kingsdichtheid 

N.v.t. 

 landschappen van historisch, cul-

tureel of archeologisch belang 

Cultuurhistorie (zie ook paragraaf 2.2): binnen het plangebied en de directe omge-

ving is geen sprake van landschappen van (cultuur)historisch belang. Daarnaast 

heeft het planvoornemen geen negatieve invloed op andere cultuurhistorisch waar-

devolle elementen of landschappen in de verdere omgeving. 

Archeologie (zie ook paragraaf 2.6): op basis van het uitgevoerde proefsleuvenon-

derzoek zijn enkele vindplaatsen in het plangebied aangewezen. Op deze vind-

plaatsen vinden opgravingen plaats, omdat het niet mogelijk is de aanwezige arche-

ologische waarden in situ te bewaren. Na afronding van deze opgravingen zijn er 

vanuit de archeologische waarden in het gebied geen belemmeringen voor de ont-

wikkeling van het bedrijventerrein.  
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In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is bepaald wat verstaan wordt onder een gevoelig 

gebied. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op basis van de na-

tuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en waterwingebieden. 

 

Gevoelig gebied (conform onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) 

Gevoelig gebied  Toets 

Beschermd natuurmonument Nee.  

Habitat en vogelrichtlijngebieden Nee, zie paragraaf 2.5 ‘Ecologie’.  

Watergebied van internationale beteke-

nis 

Nee. 

Natuurnetwerk Nederland  

(voormalige EHS) 

Het plangebied ligt niet binnen het Natuurnetwerk Zeeland. Op natuurgebieden in 

de nabijheid wordt geen negatieve invloed uitgeoefend door de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein.  

Landschappelijk waardevol gebied Het plangebied maakt geen onderdeel uit van landschappelijk waardevol gebied. 

Waterwinlocaties. waterwingebieden, 

en grondwaterbeschermingsgebieden 

Nee, zie paragraaf 2.3 ‘Water’. 

Beschermd monument Er zijn binnen het plangebied geen beschermde monumenten aanwezig. Ook zijn in 

de directe nabijheid van het plangebied geen beschermde monumenten aanwezig 

waarop een negatieve invloed zou kunnen worden uitgeoefend. 

Belvedere-gebied Nee.  

 

Kenmerken van het potentiële effect 

Criteria Toets 

Bereik van het effect (geografische 

zone en grootte van de getroffen bevol-

king) 

N.v.t. 

Grensoverschrijdende karakter van het 

effect 

Nee. 

Waarschijnlijkheid van het effect Van onevenredige effecten voor de omgeving is geen sprake.  

Duur, frequentie en de omkeerbaarheid 

van het effect 

Er is sprake van permanente nieuwbouw, waarbij de effecten blijvend zijn. Zoals 

echter al verwoord in het voorgaande, zijn deze effecten niet van dien aard dat 

sprake is van een onevenredige aantasting. 

 

Gezien het vorenstaande en indien het plan wordt vergeleken met de drempelwaarden uit onderdeel 

D van het Besluit m.e.r. kan worden geconcludeerd dat er, rekening houdend met: 

1. de kenmerken van het project; 

2. de plaats van het project; en 

3. de kenmerken van het potentiële effect; 

sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een activiteit die vele malen kleinschaliger is. Bij 

elk plan is sprake van invloed op het milieu, maar deze is niet zodanig dat normen worden overschre-

den. De potentiële effecten van het plan, in relatie tot de kenmerken en de plaats van het plan, zijn 

dusdanig beperkt van aard en omvang dat dit geen significant nadelige milieugevolgen tot gevolg 

heeft die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. 
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2.8 Conclusie 
 

Vanuit de milieu- en waardenaspecten zijn er geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkelingen in 

het plangebied. 
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3. BELEIDSKADER 

3.1 Rijksbeleid 
 

3.1.1  Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

 

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de 

ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Op 11 september 2020 is de NOVI naar de Tweede 

Kamer gestuurd. Met de NOVI wordt geanticipeerd op de Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in wer-

king treedt. Uitgangspunt in de nieuwe aanpak is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar 

plaatsvinden, maar in samenhang. Zo kan men in gebieden komen tot betere, meer geïntegreerde 

keuzes. 

 

Op nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Die komen samen in vier prioriteiten: 

 Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 

 Duurzaam economisch groeipotentieel; 

 Sterke en gezonde steden en regio’s; 

 Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

 

Binnen de NOVI worden drie afwegingsprincipes gehanteerd om te komen tot weloverwogen beleids-

keuzes. Die zouden moeten helpen bij het afwegen en prioriteren van verschillende belangen en op-

gaven: 

1. Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies; 

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal; 

3. Afwentelen wordt voorkomen. 

 

Voor de voorliggende ontwikkeling zijn met name de prioriteiten ‘duurzaam economisch groeipotenti-

eel’ en ‘sterke en gezonde steden en regio’s’ van belang. Middels de realisatie van het nieuwe bedrij-

venterrein aansluitend aan het stedelijk gebied van Middelburg wordt daarnaast een bijdrage geleverd 

aan de volgende nationale belangen: 

  

11. realiseren van een betrouwbare, betaalbare en veilige energievoorziening, die in 2050 CO₂-arm is, 

en de daarbij benodigde hoofdinfrastructuur 

De ontwikkeling van het zonnepark ter grootte van 2,89 hectare binnen de begrenzing van het bedrij-

venterrein, draagt bij aan de duurzame opwekking van energie voor het bedrijventerrein. Hiermee 

wordt een belangrijke basis gelegd voor een CO2-arme bedrijventerreinontwikkeling. De bedrijven wor-

den bovendien zoveel mogelijk gestimuleerd om duurzaamheidsmaatregelen te nemen op hun kavel. 
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16. waarborgen en versterken van een aantrekkelijk ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat 

De voorliggende ontwikkeling van een bedrijventerrein, met als belangrijkste doelgroep bedrijven in de 

logistiek en aanverwante sectoren, draagt bij aan het belang van het faciliteren van de versterking van 

het aantrekkelijke ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat. 

 

Voor het overige zijn gezien de aard en schaal van deze ontwikkeling geen nationale belangen uit de 

NOVI in het geding. De ontwikkeling is kortom in overeenstemming met de NOVI. 

 

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening  

 

De AMvB Ruimte wordt in juridische termen aangeduid als Besluit algemene regels ruimtelijke orde-

ning (Barro). Op 30 juni 2011 zijn alle ontwerpstukken van de AMvB als bijlage bij de SVIR gepubli-

ceerd. Het besluit is op 30 december 2011 in werking getreden en op 1 oktober 2012 zijn enkele wijzi-

gingen in werking getreden. In de AMvB zijn de nationale belangen die juridische borging vereisen op-

genomen. De AMvB Ruimte is gericht op doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke be-

stemmingsplannen. 

 

De onderwerpen in het Barro betreffen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, 

Kustfundament, Grote Rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, Natuurnetwerk Nederland, 

erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteits-

voorziening, buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, primaire water-

keringen buiten het kustfundament, het IJsselmeergebied en de ruimtereservering parallelle Kaag-

baan.  

 

Geen van de bovengenoemde belangen is bij de ontwikkeling in het plangebied in het geding. De be-

oogde ontwikkeling is kortom niet in strijd met de beleidsregels zoals deze zijn opgenomen in het 

Barro. 

 

3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking  

 

Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen is per 1 oktober 2012 de ladder voor duurzame verstede-

lijking in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Bro) opgenomen. De ladder ziet op een zorgvul-

dige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. De lad-

der is een motiveringsinstrument dat verplicht moet worden toegepast bij elk ruimtelijk besluit dat een 

‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ mogelijk maakt. Wat er onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

wordt verstaan, is in artikel 1.1.1 Bro bepaald: “De ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzienin-

gen.” Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het wel een nieuwe stedelijke ontwikkeling van enige 

omvang moet zijn.15 

 

 
 
15 O.a. ABRS 1 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1503), ABRS 18 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:428) en ABRS 24 augustus  

 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2319). 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87867&summary_only=&q=201503801%2F1%2FR2
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82710&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2015%3A428
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88704&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2016%3A2319
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Per 1 juli 2017 is een gewijzigde Ladder in werking getreden. Hierin is de tekst van de Ladder terugge-

bracht naar de essentie, namelijk de noodzaak om aan te geven dat de voorgenomen nieuwe stede-

lijke ontwikkeling voorziet in een behoefte plus een motivering indien de stedelijke ontwikkeling niet 

binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd: “De toelichting bij een bestemmingsplan 

dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan 

die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand 

stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 

worden voorzien.” (artikel 3.1.6 lid 2 Bro). 

 

Het voorliggende initiatief omvat de ontwikkeling van een bedrijventerrein. De uitgeefbare oppervlakte 

in de eerste fase bedraagt 5 hectare. Dit betreft een nieuwe stedelijke ontwikkeling, waardoor toetsing 

aan de ladder voor duurzame verstedelijking vereist is. 

 

In 2017 is een marktscan16 uitgevoerd om de kwalitatieve en kwantitatieve ruimtebehoefte aan bedrij-

venterreinen in beeld te brengen en te vergelijken met het bestaande aanbod aan bedrijfslocaties. Op 

basis van deze marktscan is beoordeeld of de ontwikkeling van het voorliggende bedrijventerrein in 

overeenstemming is met de verwachte ruimtebehoefte, en of het plan in overeenstemming is met de 

ladder voor duurzame verstedelijking. De belangrijkste bevindingen zijn hieronder samengevat. Voor 

meer informatie wordt verwezen naar de volledige rapportage. 

 

Op basis van de vraagraming die is opgesteld voor de provincie Zeeland is in de periode 2015-2025 

sprake van een behoefte van 2 tot 26 hectare aan bedrijventerreinen in de regio Walcheren. Op lande-

lijk niveau zal de ruimtevraag vooral komen uit de logistieke sector. Bedrijven uit deze sector eisen 

steeds vaker kavels van enkele hectaren. Dit beeld wordt bevestigd door interviews met enkele grote 

ruimtevragers in de regio. Daaruit blijkt al een actuele behoefte naar ruimte van circa 5 hectare. 

 

Uit de aanbodanalyse blijkt dat er in de regio Walcheren slechts een beperkte beschikbaarheid is van 

grote kavels op de huidige bedrijventerreinen. Van de 32 hectare beschikbaar areaal zijn er alleen op 

Mortiere en Souburg enkele kavels van meerdere hectaren beschikbaar. Bovendien is ruim 70% van 

het beschikbare aanbod gelegen op bedrijventerreinen in Vlissingen. Uit de interviews met logistieke 

bedrijven is gebleken dat uitbreiding voor deze bedrijven bij voorkeur gewenst is in of nabij Middel-

burg. Daarnaast blijkt uit de werkgelegenheidsanalyse dat Middelburg het logistieke zwaartepunt is 

van de regio. De autonome ruimtevraag wordt voor 90% veroorzaakt door de huidige gevestigde be-

drijven. Gegeven de in verhouding sterk aanwezige sector in Middelburg mag ook hier verwacht wor-

den dat de ruimtevraag zal neerslaan. 

 

Op basis van de marktscan wordt geconcludeerd dat er sprake is van een actuele ruimtebehoefte. 

Deze ruimtebehoefte heeft een regionaal karakter en komt voornamelijk vanuit de logistieke sector. 

Bedrijven vanuit de logistieke sector vragen om kavels van meerdere hectaren groot, ruimte voor acti-

viteiten tot en met milieucategorie 4 en direct ligging aan een hoofdverkeersas. 

 

 
 
16 Ecorys, Markttoets Trekdijk, 2 februari 2017 
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Uit de analyse van het aanbod blijkt dat het aanbod aan geschikte kavels – die voldoen aan de eisen 

vanuit de logistieke sector- zeer beperkt is. De behoefte kan onvoldoende worden opgevangen op de 

bestaande terreinen. Gelet op de ligging en verkaveling van de huidige terreinen lijkt het niet mogelijk 

om in deze behoefte te voorzien binnen het bestaande aanbod. Ook op de nog te ontwikkelen locaties 

in Vlissingen kan niet aan de behoeften vanuit de logistieke sector worden voldaan. Het geplande ter-

rein Baskensburg ligt niet aan een hoofdverkeersas en op het beoogde terrein Buitenhaven zijn geen 

grote kavels beschikbaar. Op het voorliggende bedrijventerrein aan de Trekdijk in de gemeente Mid-

delburg kan wel worden voorzien in deze behoefte. 

 

Daarnaast heeft Stec Groep in januari 2020 een prognose gemaakt van de behoefte aan bedrijventer-

reinen in Zeeland17. Deze prognose dient als basis voor het bedrijventerreinenbeleid en de regionale 

programmeringsafspraken. 

 

In de rapportages zijn vier trends geconstateerd die de komende jaren grote impact zullen hebben op 

bedrijventerreinen: (1) duurzaamheid en energietransitie, (2) circulaire economie, (3) automatise-

ring/robotisering en (4) e-commerce & XXL-logistiek. Deze trends hebben de volgende effecten op de 

prognose voor bedrijventerreinen. Logistiek en industrie zijn de dominante sectoren geweest in de 

ruimtevraag in de provincie Zeeland van de afgelopen jaren. Trends als groei van e-commerce en 

smart logistics zorgen ervoor dat logistiek ook in de komende jaren zal groeien, en daarmee een groot 

deel van de ruimtevraag voor rekening gaat nemen. Wat betreft het schaalniveau van bedrijven zal 

naar verwachting op de korte termijn sprake zijn van schaalvergroting. Op de langere termijn zal naar 

verwachting juist schaalverkleining optreden. De nadruk op clustering en samenwerking van bedrijven 

neemt toe. Het aspect ‘ontmoeting’ speelt een belangrijkere rol als ‘vestigingsfactor’ voor bedrijven. 

Naar verwachting zal een toenemende functiemenging optreden van bedrijfsruimte met andere econo-

mische functies als kantoor, detailhandel of leisure. 

 

De uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen in de provincie Zeeland in de periode 2019 tot en met 

2030 is 108 tot 207 hectare bedrijventerrein. Dit betekent een jaarlijkse vraag van circa 9 tot 17 hec-

tare in de periode vanaf 2019. Het grootste deel van de uitbreidingsvraag komt voort uit de sectoren 

logistiek & groothandel en de industrie. Voor regio Walcheren wordt geconcludeerd dat Walcheren 

voldoende geschikt aanbod heeft om de (MKB-)doelgroepen bouw, handel en reparatie en diensten te 

faciliteren. Zowel in Middelburg als in Vlissingen is aanbod beschikbaar om de dienstensectoren te 

huisvesten. Er is echter slechts beperkt aanbod aanwezig om de vraag vanuit logistiek & groothandel 

te huisvesten. Locatie Souburg scoort het best op de locatiefactoren voor deze doelgroep, maar is ook 

geschikt voor de eerdergenoemde sectoren industrie, diensten en bouw, handel en reparatie. Dit komt 

overeen met de huidige invulling (profiel) van het bestaande deel van bedrijventerrein Souburg. 

 

Met name in de sectoren logistiek & groothandel en industrie is kortom sprake van een ruimtevraag 

waarin de huidige bedrijventerreinvoorraad nog onvoldoende voorziet. Middels de voorliggende ont-

wikkeling van het bedrijventerrein Trekdijk wordt invulling gegeven aan deze ruimtevraag. 

 

 
 
17 Stec Groep, Prognose bedrijventerreinen Zeeland, Werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen, kenmerk 19.096, 13 januari 2020 
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Samengevat bestaat vanuit kwalitatief oogpunt behoefte aan ruime bedrijfskavels, die zijn gelegen in 

de directe nabijheid van een hoofdverkeersas. In het bestaande aanbod aan bedrijventerrein kan niet 

in deze behoefte worden voorzien. Tevens zijn er binnen het bestaand stedelijk gebied geen locaties 

aanwezig waar een dergelijk bedrijventerrein zou kunnen worden gerealiseerd. De voorliggende ont-

wikkeling is daarmee in overeenstemming met de ladder voor duurzame verstedelijking. 

 

 

3.2 Provinciaal beleid 
 

3.2.1 Omgevingsplan Zeeland 

 

Het Omgevingsplan Zeeland 2018 bevat de hoofdlijnen uit alle provinciale beleidsplannen voor de fy-

sieke leefomgeving. Het gaat over economie, ruimte, mobiliteit, natuur, cultuur, water en milieu. De 

kern van het Omgevingsplan bestaat uit vier grote strategische opgaven: 

1. Duurzame en concurrerende economie; 

2. Klimaatbestendige en neutrale samenleving; 

3. Waardevolle leefomgeving; 

4. Toekomstbestendige bereikbare woon-, werk- en verblijfsomgeving. 

 

In het omgevingsplan is de voorliggende locatie nog niet aangewezen als bedrijventerrein, maar 

maakt het plangebied deel uit van het landelijk gebied. Wat betreft bedrijventerreinen wil de provincie 

de voor Zeeland belangrijke economische sectoren en thema’s versterken en innovatiever maken. In-

novatie, investeringen en vernieuwingen zijn nodig voor een duurzame ontwikkeling. Ingezet wordt op 

een concentratie van bestaande en nieuwe industrie. De (grootschalige) logistiek wordt genoemd als 

een belangrijke sector voor Zeeland. 

 

Goede en moderne regionale bedrijventerreinen zijn van groot belang voor uitbreiding van bestaande 

bedrijven en om nieuwe en innovatieve bedrijvigheid binnen te halen. De provincie bevordert optimale 

afstemming van vraag en aanbod van bedrijventerreinen, herstructurering van bestaande terreinen, 

zorgvuldig ruimtegebruik, landschappelijke inpassing en goede bereikbaarheid. Het is zowel ruimtelijk 

Kwalitatieve confrontatie Walcheren. Bron: Prognose bedrijventerreinen Zeeland, Stec Groep 



 

Hoofdstuk 3 48  

als economisch van belang dat bedrijvigheid geconcentreerd en gebundeld wordt ontwikkeld. Bedrij-

vigheid wordt daarom zoveel mogelijk geclusterd op bedrijventerreinen, met de nadruk op ontwikkeling 

van de grootschalige terreinen.  

 

De voorliggende ontwikkeling betreft de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, om te kunnen 

voldoen aan de behoefte van met name logistieke bedrijven. Omdat binnen het bestaand stedelijk ge-

bied geen geschikte ruimte beschikbaar is om in deze vraag te kunnen voorzien (zie paragraaf 3.1.3), 

vindt de ontwikkeling van het bedrijventerrein plaats buiten het bestaand stedelijk gebied. Bovendien 

wordt het terrein kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig ingericht, met voldoende ruimte voor 

groenvoorzieningen en waterberging. De ontwikkeling is dan ook in lijn met het door de provincie 

Zeeland voorgestane beleid.  

 

3.2.2  Provinciale Omgevingsverordening 

 

Op 21 september 2018 hebben Provinciale Staten de Provinciale Omgevingsverordening 2018 vast-

gesteld. Hierna is de verordening nog enkele malen op onderdelen gewijzigd. 

 

Wat betreft bedrijvigheid is in artikel 2.3, lid 3 van de verordening bepaald dat in de toelichting bij een 

bestemmingsplan voor een nieuw bedrijventerrein, alsmede de uitbreiding van een bedrijventerrein, 

aannemelijk moet worden gemaakt dat:  

 Het plan bijdraagt aan of niet in strijd is met de doelstelling dat 80 procent van de bedrijvigheid 

regionaal wordt geclusterd op of aansluitend aan grootschalige bedrijventerreinen en  

 Duurzaam beheer en onderhoud van het bedrijventerrein gewaarborgd is. 

 

Clustering van bedrijventerreinen is een doelstelling in het provinciale ruimtelijke beleid. De ontwikke-

ling van de locatie Trekdijk draagt bij aan de clustering van bedrijvigheid op stedelijke bedrijventerrei-

nen.  

 

 
3.3 Regionaal beleid 
 

3.3.1 Bedrijventerreinprogramma Walcheren 2017-2021 

 

De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen hebben in mei 2017 het gezamenlijke bedrijventer-

reinprogramma Walcheren 2017-2021 vastgesteld als opvolger van het regionale bedrijventerreinpro-

gramma uit 2010. Het programma voldoet aan de gestelde eisen uit het Omgevingsplan en de Veror-

dening Ruimte van de provincie Zeeland en is daarom door gedeputeerde staten bekrachtigd in haar 

vergadering van 23 mei 2017. 

 

Het programma geeft inzicht in het actuele aanbod aan bedrijventerreinen in kwantitatief en kwalitatief 

opzicht, beschrijft de economische rol die de terreinen vervullen en bevat een inschatting van de 

noodzakelijke verbeteringen om het aanbod beter te laten aansluiten op de vraag. 
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Vanuit kwantitatief opzicht is in de bestaande situatie in de regio sprake van een overschot aan bedrij-

venterreinen. De maximale vraag in de komende tien jaar ligt tussen de 2 en 26 hectare en het actu-

ele aanbod aan uitgeefbare bedrijfskavels in de regio bedraagt 31,32 hectare. Vanuit kwalitatief oog-

punt is echter met name aanbod aanwezig op het gebied van woon-werk kavels, kennis/innovatie en 

kadegebonden bedrijvigheid. Er is sprake van een tekort aan aanbod van traditioneel bedrijventerrei-

nen met grote kavels en in een hoge milieucategorie (categorie 4 en hoger). Blijkens de in 2017 uitge-

voerde marktscan18 bestaat er tevens een kwalitatieve behoefte aan bedrijfslocaties voor logistieke, 

niet-havengebonden bedrijven, met een omvang van meer dan 2 hectare, direct gelegen aan een 

hoofdverkeersas. Momenteel is sprake van een concrete behoefte aan 5 hectare van dit type terrein. 

 

Op deze locatie kan aan de bovengenoemde behoeften vanuit de logistieke sector worden voldaan. 

Het terrein ligt namelijk direct aan de hoofdwegen A58 en N254 en is qua omvang en ligging geschikt 

voor de realisatie van grote bedrijfskavels van meer dan 1,5 hectare. Fase 1 van deze ontwikkeling 

omvat 5 hectare. Daarmee wordt voorzien in de actuele behoefte aan dit type bedrijventerrein. 

 

Het regionale programma vermeldt daarnaast dat in het bestemmingsplan het logistieke profiel dient 

te worden vastgelegd. Aan deze afspraken is invulling gegeven doordat het bestemmingsplan regels 

stelt ten aanzien van o.a. de milieucategorie en de minimale kavelomvang van de individuele bedrijfs-

kavels. Het bestemmingsplan maakt bedrijven van maximaal milieucategorie 3.2 mogelijk. Bevi-inrich-

tingen en zoneringsplichtige inrichtingen conform de Wet geluidhinder zijn eveneens uitgesloten in de 

bestemmingsplanregels. Zwaardere, industriële bedrijvigheid, die niet past binnen het logistieke profiel 

van terrein, wordt hierdoor geweerd. Daarnaast is een minimum kavelomvang vastgesteld van 1,5 

hectare. Kleinere, ambachtelijke bedrijven, die niet tot de logistieke doelgroep behoren, hebben be-

hoefte aan kleinere kavels en zullen zich daardoor niet op het bedrijventerrein Trekdijk kunnen vesti-

gen. Bovendien zijn zelfstandige kantoren, detailhandel, horeca en maatschappelijke voorzieningen 

uitgesloten in de planregels. Binnen deze kaders, in combinatie met de genoemde bedrijfstypen in de 

Staat van bedrijfsactiviteiten, worden hierdoor met name logistieke bedrijven en daaraan verwante be-

drijfstakken mogelijk gemaakt, zoals groothandel, transport en logistiek. 

 

Daarnaast mag de locatie Trekdijk niet als zichtlocatie worden ontwikkeld. Hieraan is invulling gege-

ven door de bedrijfskavels te oriënteren op de interne ontsluitingsstructuur, die centraal in het plange-

bied is geprojecteerd. 

 

Voor wat betreft de vrijkomende locaties is het volgende relevant. Op bedrijventerrein Arnestein (Mid-

delburg) zijn 2 herstructureringsprojecten in uitvoering. Indien bedrijven verplaatsen, dan zoeken zij 

zelf een nieuwe gebruiker voor hun oude bedrijfspand. Vrijkomende bedrijfsgebouwen worden snel 

door nieuwe bedrijven in gebruik genomen. Met name op bedrijventerrein Arnestein is er nauwelijks 

leegstand van bedrijfsgebouwen en op dat vlak zijn dan ook geen problemen voorzien.  

 

Samengevat vindt de ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Trekdijk plaats in overeenstemming 

met de afspraken die daarover op regionaal niveau zijn gemaakt. 

 
 
18 Ecorys, Markttoets Trekdijk, 2 februari 2017 
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3.3.2 Regionale Energiestrategie Zeeland 

 

In een samenwerkingsverband tussen de Zeeuwse overheden, het bedrijfsleven, netbeheerders en 

maatschappelijke organisaties is de Regionale Energiestrategie (RES) Zeeland geformuleerd. In de 

RES is opgenomen welke keuzes deze partijen in Zeeland maken als het gaat om energiebesparing, 

duurzame opwek van elektriciteit, de inzet van mogelijke warmtebronnen, de opslag en het transport 

van elektriciteit, toepassingen van waterstof en de inzet van duurzame oplossingen voor mobiliteit. De 

uitvoering van verschillende van de projecten en plannen die in de RES staan, wordt vastgelegd in het 

omgevingsbeleid (omgevingsvisies en –plannen) van provincie en gemeenten. 

 

In de RES is een onderscheid gemaakt tussen drie sectoren, te weten Gebouwde Omgeving, Elektrici-

teit en Mobiliteit. Per sector is gekeken naar mogelijkheden, kansen en belemmeringen en is aan de 

hand daarvan een strategie bepaald.  

 

Wat betreft de gebouwde omgeving is de Zeeuwse doelstelling een CO2-besparing van 34% in 2030. 

Dit doel is te realiseren middels een vermindering van de energievraag, verduurzaming van het ener-

gieaanbod en toepassing van duurzame installaties en producten. Per gemeente, wijk of sector wordt 

nader verkend welke strategie het beste zal werken. 

 

Wat betreft elektriciteit is de doelstelling om in Zeeland in 2030 ten minste 11 PJ aan opwekking van 

hernieuwbare energie te realiseren uit zon, wind en water. Met name energieopwekking uit water is 

kansrijk en zal verder worden onderzocht, gelet op het waterrijke karakter van Zeeland. 

 

Wat betreft mobiliteit is de ambitie in Zeeland 49% CO2-reductie in 2030. De logistiek is een belang-

rijke sector in Zeeland, waar kansen liggen om de CO2-uitstoot te reduceren. Het bestaande logistiek 

samenwerkingsverband Zeeland Connect stimuleert al slimme regionale samenwerking en zero-emis-

sie projecten. 

 

Wat betreft het bedrijventerrein Trekdijk worden de individuele bedrijven zo veel mogelijk gestimuleerd 

om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Dit is in lijn met de doelstellingen in de RES om CO2 te be-

sparen. Aangezien de belangrijkste doelgroep van het bedrijventerrein logistieke en daaraan verwante 

bedrijven betreft, liggen hier tevens kansen om invulling te geven aan de verduurzaming van mobili-

teit. Daarnaast vindt op het bedrijventerrein de opwekking van hernieuwbare energie plaats middels 

de ontwikkeling van het zonnepark centraal op het terrein. Hiermee wordt bijgedragen aan de doelstel-

ling in de RES voor het opwekken van hernieuwbare energie. 
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3.4 Gemeentelijk beleid 
 

3.4.1 Middelburgse Visie Milieu 2019 - 2025 

 

In de Middelburgse Visie Milieu 2019-2025 geeft de gemeente per thema aan welke duurzame milieu-

doelen zij heeft voor de korte (tot 2025) en lange termijn (tot 2050). Het belangrijkste doel van de mili-

euvisie is om te komen tot een gezonde, duurzame samenleving en leefomgeving en een duurzame 

ontwikkeling van de gemeente. Daarbij moet kunnen worden voorzien in de behoeften van de huidige 

generaties, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties te beperken om gezond en goed te 

kunnen leven. 

 

Enkele thema’s die relevant zijn voor de voorliggende ontwikkeling zijn ‘klimaat en energie’, ‘duurzaam 

gebouwde omgeving’, ‘emissies o.a. van geluid en stoffen’ en ‘duurzame mobiliteit’. 

 

De bedrijven die zich op Trekdijk zullen vestigen, worden gestimuleerd om hun bedrijfskavel zoveel 

mogelijk duurzaam vorm te geven en duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Deze maatregelen kun-

nen zowel betrekking hebben op de inrichting en vormgeving van de bedrijfskavel, als op verduurza-

ming van de bedrijfsvoering en de daarmee gepaard gaande vervoersstromen. In paragraaf 4.4 (duur-

zaamheid) wordt hier nader op ingegaan. Daarnaast wordt hernieuwbare energie opgewerkt op het 

bedrijventerrein door de ontwikkeling van het zonnepark van 2,89 hectare op het middendeel van het 

terrein. Wat betreft de emissies van geluid en stoffen is in paragraaf 2.4 aangetoond dat de ontwikke-

ling geen negatieve invloed heeft op het woon- en leefklimaat in de omgeving. Er is geen sprake van 

een significante toename van geluidhinder en het project voldoet aan de grenswaarden in de Wet 

milieubeheer voor wat betreft de luchtkwaliteit.  

 

Daarnaast wordt bij de vormgeving van het bedrijventerrein voorzien in voldoende ruimte voor (open-

baar) groen en water. Dit heeft niet alleen een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit van het terrein, 

maar draagt tevens bij aan een prettige en gezonde werkomgeving. Het groen en water draagt bij aan 

het voorkomen van hittestress en verdroging. Tevens wordt binnen het plangebied voorzien in de op-

vang van het hemelwater, waardoor de ontwikkeling hydrologisch neutraal kan plaatsvinden. 

 

Middels de voorliggende ontwikkeling wordt kortom een bijdrage geleverd aan de doelen zoals be-

schreven in de Middelburgse Visie Milieu 2019-2025.  
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4. PROJECTBESCHRIJVING 

4.1 Beschrijving planvoornemen 
 
In het plangebied is de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein beoogd, om te kunnen voorzien in 

de ruimtevraag voor met name logistieke bedrijven. Het bedrijventerrein zal gefaseerd tot ontwikkeling 

worden gebracht, waarbij de eerste fase een oppervlakte van vijf hectare uitgeefbaar terrein omvat. 

Deze eerste fase is gelegen in het meest westelijke deel van het plangebied, in het gebied tussen de 

Weizichtweg en de Oude Schroeweg. In de navolgende afbeelding is het schetsontwerp voor de in-

richting van het terrein weergegeven. 

 

De beoogde doelgroep voor de bedrijfskavels zijn met name bedrijven in de logistiek en aanverwante 

bedrijfstakken. Uit een marktscan is gebleken dat de ruimtevraag in de regio voornamelijk afkomstig is 

uit deze sector, en dat het aanbod aan geschikte kavels voor deze sector beperkt is. In paragraaf 

3.1.3 is reeds ingegaan op deze marktverkenning en de behoefte aan dit type bedrijfspercelen. De be-

oogde typen bedrijven vallen in milieucategorie 3.1 en 3.2 van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieu-

zonering’. Op het bedrijventerrein worden daarom bedrijven van maximaal milieucategorie 3.2 moge-

lijk gemaakt. Wat betreft de werkgelegenheid op het terrein heeft de gemeenteraad van Middelburg in 

2018 een werkgelegenheidsnorm van 25 arbeidsplaatsen per hectare vastgesteld. Deze norm vormt 

ook het uitgangspunt voor het voorliggende bedrijventerrein. 

 

Bedrijven met een logistiek profiel hebben over het algemeen behoefte aan grote bedrijfskavels. In het 

voorliggende plan is daarin voorzien door een minimale kavelgrootte van 1,5 hectare op te nemen. 

Binnen de bedrijventerreinbestemming is een ruim bouwvlak opgenomen, waarbinnen bedrijfsgebou-

wen en overige bouwwerken gerealiseerd mogen worden tot een maximum goot- en bouwhoogte van 

beide 12 meter. Het bouwvlak mag voor maximaal 75% worden bebouwd. Buiten dit bouwvlak zijn uit-

sluitend lichtmasten en erfafscheidingen toegestaan, tot een maximum bouwhoogte van respectieve-

lijk 9 en 2 meter. 

 

In de eerste fase worden tevens de hoofdontsluiting en de groen- en waterstructuur van het terrein ge-

realiseerd. Het plangebied zal op twee plaatsen worden ontsloten op de Weizichtweg. Op het bedrij-

venterrein zelf wordt een interne wegenstructuur aangelegd, waarop de bedrijfskavels ontsluiten. 

Daarnaast wordt voorzien in een ontsluiting voor landbouwverkeer die aansluit op de Trekdijk, zodat 

sluipverkeer door de polder en door Nieuwland wordt voorkomen. Deze route kan tevens worden ge-

bruikt als calamiteitenroute. 

 

Het bestaande hoogspanningtracé blijft behouden en is ingepast in het verkavelingsplan voor het be-

drijventerrein. Binnen de planologische beschermingszone rond de hoogspanningsverbinding wordt 

geen bebouwing mogelijk gemaakt. Ter plaatse van dit tracé is een groenvoorziening gepland in de 

vorm van een boomgaard, die in het gebied tussen het tracé en de Trekdijk komt te liggen. De boom-

gaard vormt tevens een visuele afscherming naar het landelijk gebied ten oosten van het terrein en 
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onttrekt het bedrijventerrein vanuit die richting uit het zicht. Tevens krijgt dit gebied hierdoor recrea-

tieve gebruikswaarde, zowel voor de omwonenden als voor de gebruikers/werknemers op het bedrij-

venterrein.  

 

Centraal in het plangebied wordt voorzien in een zonnepark ter grootte van 2,89 hectare, waarop zon-

nepanelen worden geplaatst ten behoeve van duurzame energieopwekking. De gronden onder deze 

zonnepanelen kunnen tevens worden ingezet voor de berging/infiltratie van hemelwater. De percelen 

Schetsontwerp. Bron: stedenbouwkundige visie, gemeente Middelburg 
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ten noorden en ten zuiden daarvan behouden vooralsnog hun huidige agrarische functie. In een ver-

volgfase zijn op deze percelen uitbreidingen van het uitgeefbare bedrijventerrein voorzien. Aan de 

noordzijde is een oppervlakte van 3,7 hectare terrein beschikbaar en aan de zuidwestzijde 5,61 hec-

tare. Middels wijzigingsbevoegdheden in het voorliggende bestemmingsplan wordt voorgesorteerd op 

deze toekomstige ontwikkeling. 

 

Langs de noordgrens van het plangebied wordt voorzien in een groene inpassing en ruimte voor wa-

ter/waterberging. Hierdoor ontstaat ook aan deze zijde een groene afscherming tussen het bedrijven-

terrein en zijn omgeving. Langs de zuidwestelijke rand is reeds een brede groene buffer aanwezig. In 

het voorliggende plan is aan deze zijde daarom niet voorzien in een extra groene inpassing. 

 

 

4.2 Stedenbouwkundige en ruimtelijke inpassing 
 

Vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig opzicht wordt het bedrijventerrein zorgvuldig ingepast. Hiertoe 

is een stedenbouwkundige visie19 opgesteld, die als bijlage bij deze toelichting is gevoegd. Vanuit 

deze visie is een ontwerp voor het terrein uitgewerkt vanuit de drie hoofdassen die het plangebied be-

grenzen, te weten de N254, de A58 en de Trekdijk/hoogspanningsverbinding. Hierbij geldt als uit-

gangspunt dat elke structuur zijn eigen identiteit krijgt en binnen de hoofdstructuur een oplossing 

wordt geboden voor de belangrijke zichtlijnen naar de omliggende herkenningspunten. In de navol-

gende afbeelding is deze structuur gevisualiseerd. 

 

De bedrijfskavels worden gesitueerd in de ‘oksel’ van de wegen N254/Schroeweg en A58. Enerzijds 

wordt daarmee de openheid van de rest van het gebied gewaarborgd. Anderzijds wordt de bedrijvig-

heid hiermee optimaal ingepast ten opzichte van de wegen en de hoogspanningsverbinding. De be-

drijfsfunctie is op deze plek namelijk prima inpasbaar in relatie tot de geluidbelasting en risicozone van 

deze wegen. Daarnaast wordt de beschermingszone rond de hoogspanningsverbinding gerespec-

teerd, waar bebouwing in principe niet mogelijk is. 

 

De bedrijfskavels die aan de zijde van de N254 worden gesitueerd krijgen een grootschalige omvang 

en uitstraling, om voldoende tegemoet te komen aan de behoefte aan dergelijke grootschalige be-

drijfskavels. De kavels aan de zijde van de A58/Weizichtweg zullen een kleinschaliger karakter krij-

gen. 

 
 
19 Gemeente Middelburg, Stedenbouwkundige visie bedrijventerrein Trekdijk, 22 januari 2021 
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Het ontwerp van de interne ontsluitingswegen op het bedrijventerrein kent een heldere verkeersstruc-

tuur, bestaande uit drie verschillende assen en duidelijke onderscheidende indeling. Vanuit deze as-

sen zijn diverse zichtlijnen te zien als herkenningspunt, zoals het zicht op de molen en de hoogspan-

ningsmasten. Hoewel de assen hoofdzakelijk worden gebruikt als verkeersstructuur, is er in de profie-

len ook voldoende ruimte voor groen en waterbuffers. De profielen van de straten zijn verschillend van 

elkaar, wat het vermogen tot oriëntatie vergroot. Gras, wadi’s of greppels, laanbomen of hagen zorgen 

voor een duidelijke belijning en groene beleving van de hoofdassen. Daarnaast is ook voldoende 

ruimte voor ondergrondse leidingen in de wegbermen. Ter hoogte van de beoogde boomgaard zullen 

de hoofdassen wel doorlopen, maar in een gewijzigd profiel. Dit deel is bedoeld voor langzaam ver-

keer. De meest zuidelijke verbinding met de Trekdijk is tevens bedoeld voor landbouwverkeer en als 

calamiteitenroute. 

 

De navolgende afbeeldingen geven enkele impressies van de toekomstige situatie in het plangebied. 

 

 

Hoofdstructuur en zichtlijnen in projectgebied. Bron: stedenbouwkundige visie, gemeente Middelburg 
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Er kan kortom geconcludeerd worden dat het plan vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt 

goed inpasbaar is in de omgeving. 

 

 

Impressie toekomstige situatie. Bron: stedenbouwkundige visie, gemeente Middelburg 
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4.3 Verkeer en parkeren 
 
Verkeer 

Het bedrijventerrein wordt ontsloten via een nieuw aan te leggen interne ontsluitingsroute, die op twee 

plaatsen wordt aangesloten op de Weizichtweg. De Weizichtweg vormt in westelijke richting de verbin-

ding met de N254 en de op- en afritten van de A58. 

 

Het terrein wordt gefaseerd ontwikkeld, waarbij de eerste fase 5 hectare uitgeefbaar terrein omvat. 

Vervolgens kon het terrein conform de oorspronkelijke plannen met 13 hectare worden uitgebreid. De 

verkeersgeneratie van de eerste fase en de totaalontwikkeling is middels een berekening aan de hand 

van kencijfers inzichtelijk gemaakt. In de navolgende tabellen is de verkeersgeneratie weergegeven. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de volledige memo verkeersgeneratie20. 

 

Het bovenstaande onderzoek, dat in 2018 is uitgevoerd, is nog gebaseerd op een eerdere planvor-

ming, waarbinnen in totaal 18 hectare aan uitgeefbaar bedrijventerrein was voorzien. Het voorliggende 

plan omvat in totaal een oppervlakte van circa 14 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein, inclusief de de-

len van het bedrijventerrein die in het voorliggende bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt mid-

dels wijzigingsbevoegdheden. Daarmee zal voor de totaalontwikkeling in werkelijkheid sprake zijn van 

een lagere verkeersgeneratie dan is berekend in deze memo. 

 

Daarnaast zijn de huidige verkeersaantallen in de omgeving van het plangebied door middel van tellin-

gen inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn tellingen verricht op twee locaties, te weten: 

1. Rotonde Schroeweg/Middelburgse Schroeweg/Op- en afrit A58; 

2. Rotonde Middelburgse Schroeweg/Weizichtweg/Op- en afrit A58. 

De resultaten van de verkeerstellingen zijn vervat in een rapportage21, die als bijlage bij deze toelich-

ting is gevoegd. 

 

 
 
20 Rho, Verkeersgeneratie Trekdijk met gemengd scenario, 13 april 2018 
21 Telwerk B.V., Verkeersonderzoeken Middelburg, 16 januari 2018 

Verkeersgeneratie fase 1 

Verkeersgeneratie totaalontwikkeling (incl. fase 1) 
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Door middel van modelberekeningen22 is inzichtelijk gemaakt welke invloed de verkeersgeneratie van 

het bedrijventerrein Trekdijk heeft op de omliggende verkeersstructuur. De modelberekeningen geven 

een plausibel beeld van de verwachting van de opgenomen ontwikkeling bedrijventerrein Trekdijk. De 

ontsluiting van Trekdijk vindt bijna geheel plaats middels de aansluiting met de A58, wat logisch en 

wenselijk is. Voor zover inzichtelijk gemaakt kan worden, vindt er nagenoeg geen toename plaats bin-

nen de kern van Nieuw- en St. Joosland. Voor meer informatie wordt verwezen naar de volledige rap-

portage van de berekeningen. 

 

Voor wat betreft de vormgeving van ongeregelde kruispunten / aansluiting bedrijventerrein op de Wei-

zichtweg wordt bij het dimensioneren van de kruisingen rekening gehouden met de algemene ont-

werprichtlijnen die borg staan voor een vlotte en verkeersveilige afwikkeling van het door het plan ge-

genereerde verkeer. 

 

Parkeren 

Wat betreft het parkeren wordt uitgegaan van het principe dat bedrijven op hun eigen terrein in hun 

parkeerbehoefte dienen te voorzien. Om de parkeerbehoefte van een bedrijf te kunnen bepalen, wordt 

gebruik gemaakt van de CROW-publicatie: 'Toekomstbestendig parkeren; van parkeerkencijfers naar 

parkeernormen’ (publicatie 381). Voor wat betreft de ligging en stedelijkheidsgraad van het plangebied 

wordt een ligging in het buitengebied van een sterk stedelijke gemeente als uitgangspunt gehanteerd. 

De gemeente Middelburg gaat verder uit van de gemiddelde parkeernorm binnen de bandbreedte van 

de berekende norm volgens de CROW-publicatie. 

 

Het bedrijventerrein Trekdijk heeft als doelgroep met name bedrijven in de logistiek en aanverwante 

bedrijfstakken. Dit betreffen hoofdzakelijk arbeids- en bezoekersextensieve bedrijven. Op basis van de 

CROW-publicatie geldt voor dit type bedrijf voor personenauto’s een gemiddelde parkeernorm van 1,1 

parkeerplaatsen per 100 m2 bvo. 

 

Aangezien er nog geen concrete invulling van het uitgeefbare bedrijventerrein bekend is, is een gede-

tailleerde berekening van de parkeerbehoefte in dit stadium nog niet mogelijk. In het voorliggende be-

stemmingsplan zijn parkeerregels opgenomen overeenkomstig de parkeernormen volgens de CROW-

publicatie, waaraan de toekomstige bedrijven dienen te voldoen. Hierdoor is gewaarborgd dat wordt 

voorzien in voldoende parkeergelegenheid. 

 

 

4.4 Duurzaamheid 

 
Het streven is om het bedrijventerrein Trekdijk zoveel mogelijk duurzaam te ontwikkelen. In het steden-

bouwkundig schetsontwerp is uitgegaan van een zoveel mogelijk duurzame en klimaat-adaptieve in-

richting van het terrein. Hierbij is voldoende ruimte gereserveerd voor openbaar groen en water. Dit 

groen en water zorgen voor een groene afscherming van het terrein richting zijn omgeving en dragen 

 
 
22 Goudappel Coffeng, Modelberekeningen bedrijventerrein Trekdijk, beknopte analyse modelberekeningen bedrijventerrein Trekdijk, kenmerk 

MDB145/Prc/1268.01, 11 juni 2018 
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bij aan het voorkomen van hittestress en verdroging. Het water heeft tevens een functie als bergings-

voorziening voor hemelwater. Hiermee wordt bijgedragen aan de hydrologisch neutrale ontwikkeling 

van het bedrijventerrein en wordt wateroverlast bij piekbuien zoveel mogelijk voorkomen. 

 

Daarnaast wordt hernieuwbare energie opgewerkt op het bedrijventerrein door de ontwikkeling van het 

zonnepark van 2,89 hectare op het middendeel van het terrein. Hiermee wordt een bijdrage geleverd 

aan de energiedoelstelling van de gemeente Middelburg en de regio. 

 

De gemeente Middelburg wil de bedrijven die zich op Trekdijk zullen vestigen, zoveel mogelijk stimule-

ren om hun bedrijfskavel duurzaam te ontwikkelen. Deze maatregelen kunnen zowel betrekking hebben 

op de inrichting en vormgeving van de bedrijfskavel, als op verduurzaming van de bedrijfsvoering en de 

daarmee gepaard gaande vervoersstromen. Wat betreft de inrichting van de bedrijfskavel kan gedacht 

worden aan zonnepanelen op de daken van de bedrijfsgebouwen en/of een groene vormgeving van het 

terrein. Daarnaast kunnen diverse maatregelen worden genomen om het terrein hemelwaterneutraal en 

klimaat-adaptief te maken. Voorbeelden hiervan zijn het beperken van de hoeveelheid oppervlaktever-

harding (bijv. door het gebruik van waterdoorlatende verharding) en het op eigen terrein voorzieningen 

treffen voor de opvang van hemelwater (bijv. middels infiltratievoorzieningen of groene daken). 

 

In de bedrijfsvoering van de bedrijven kunnen maatregelen genomen worden als het beperken van het 

energieverbruik, het herbenutten van reststromen of het verduurzamen van het vervoer van en naar de 

bedrijfslocatie. Aangezien de belangrijkste doelgroep van het bedrijventerrein logistieke en daaraan ver-

wante bedrijven betreft, liggen hier kansen om invulling te geven aan de verduurzaming van deze ver-

voersstromen. 

 

Middels het voorliggende bestemmingsplan kan het merendeel van de genoemde duurzaamheids-

maateregelen echter niet worden afgedwongen. Het treffen van voorzieningen voor de opvang van he-

melwater is in het bestemmingsplan als voorwaardelijke verplichting opgenomen, gekoppeld aan het 

aanbrengen van verhardingen. Bedrijven mogen uitsluitend verhardingen aanbrengen boven een be-

paald percentage van de bedrijfskavel, wanneer zij op eigen terrein voorzien in hemelwaterberging van 

voldoende capaciteit. Daarnaast kan landschappelijke inpassing voorwaardelijk verplicht worden ge-

steld indien bedrijven van bepaalde ontwikkelmogelijkheden gebruik willen maken. 

 

Gelet op een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het 

Logistiek Park Moerdijk23 zijn in de bouwregels regels opgenomen omtrent de duurzaamheidprestatie 

gebouwniveau regels omtrent gasloze gebouwen en bouwwerken. 

 

Voor het overige is het bestemmingsplan zodanig vormgegeven dat het de duurzame inrichting van de 

bedrijfskavels mogelijk maakt en niet belemmert. Het bestemmingsplan bevat ruime bouwmogelijkhe-

den, waardoor bijvoorbeeld zonnepanelen rechtstreeks gerealiseerd mogen worden.   

 

 
 
23  ECLI:NL:RVS:2020:2318 
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Daarnaast wordt overwogen om in de koopovereenkomsten met de te vestigen bedrijven op te nemen 

dat een duurzaamheidscertificering, zoals BREEAM (certificeringsmethode uit 2009 voor een duurzaam 

gebouwde omgeving) en GPR (breed gedragen duurzaamheidsmethode uit 2014) geldt. 

 

Energietransitie en Local Energy Communities 

De gemeente Middelburg is ervan overtuigd dat bedrijventerreinen bij kunnen dragen aan de energie-

transitie. Op bedrijventerreinen kan elektriciteit worden opgewekt en het verdient de voorkeur dat zo-

wel productie als afname op een decentrale manier geregeld kan worden, zoals in een lokale energie-

gemeenschap (Local Energy Communities of LEC’s). In zo’n LEC wordt energie lokaal opgewekt en 

verdeeld. De consumptie wordt gestuurd door het energieaanbod – en niet langer door de vraag naar 

energie. 

 

Local Energy Communities: wetgeving 

De Europese regelgever wil lokale energiegemeenschappen mogelijk maken en werkte een wetge-

vingspakket uit: ‘Clean Energy for all Europeans’. Dit pakket bestaat uit acht verordeningen en richtlij-

nen. Deze verordeningen en richtlijnen hebben betrekking op nieuwe mechanismen voor energiebe-

sparing, gebruik van duurzame energie en de elektriciteitsmarkt. Zo biedt het ‘Clean Energy for all Eu-

ropeans’ mogelijkheden aan netgebruikers en netbeheerders om bij te dragen aan een flexibeler, de-

centraal, gedigitaliseerd en efficiënt energiesysteem. 

 

Dit energiesysteem van de toekomst wordt geregeld binnen twee richtlijnen: 

 Richtlijn hernieuwbare energie (renewable energy community, REC) 

 Elektriciteitsrichtlijn (citizen energy community, CEC) 

 

Europa stelt ook heel duidelijk wat het met dit wetgevingspakket wil bereiken: 

 De energievoorziening verzekeren 

 De interne energiemarkt uitbreiden 

 De energie efficiëntie verhogen 

 De economie koolstofarm maken 

 Onderzoek en ontwikkeling ondersteunen 

 

Local Energy Communities: de voordelen 

 

Voordeel 1: de energiemarkt democratiseert 

Bedrijven en burgers staan zelf in voor het opwekken en verdelen van energie. Dat geeft hen een ze-

kere mate van autonomie: ze zijn niet langer afhankelijk van hun energieleverancier, maar kunnen on-

derling energie uitwisselen. Alle verschillende partijen zijn tegelijk producent en consument. 

 

Voordeel 2: de kosten van energie dalen 

Lokale energieproductie en -consumptie kan efficiënter georganiseerd worden dan nu het geval is. 

Wanneer we erin slagen om productie en -consumptie op elkaar af te stemmen, kan dit ook een in-

vloed hebben op de energieprijzen. Dit economisch argument is een belangrijke hefboom om ook de 

bedrijfswereld in te schakelen in de energietransitie 
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Voordeel 3: de CO2-uitstoot daalt 

De efficiëntiewinst is mogelijk door het afstemmen van energieproductie en verbruik. Daarnaast wordt 

duurzame opwekking financieel interessanter. 

 

Omdat de Europese Richtlijnen nog niet zijn geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving, is het juri-

disch kader voor local energy communities nog onduidelijk. De gemeente Middelburg wil op bedrijven-

terrein Trekdijk bevorderen dat er een local energy community tot stand komt. De gemeente zal on-

derzoeken hoe dit kan worden bevorderd en wat dit betekent voor de voorwaarden die de gemeente 

stelt bij de uitgifte van bedrijfskavels. 
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5. JURIDISCHE PLANOPZET 

5.1 Uitgangspunten en opzet bestemmingsregeling 
 

Ten aanzien van de opzet van het bestemmingsplan (verbeelding en regels) is het volgende van be-

lang.  

 

Planvorm  

De Wet ruimtelijke ordening biedt de keuze uit drie planvormen: 

 Het gedetailleerde bestemmingsplan;  

 Het zogenaamde globale eindplan;  

 Het globale uitwerkingsplan met een uitwerkingsplicht. 

Het verschil tussen de plannen is dat de plannen onder a. en b. meteen een basis bieden voor het 

verlenen van omgevingsvergunning voor bouwen en dat de plannen onder c. eerst moeten worden 

uitgewerkt voordat een omgevingsvergunning verleend kan worden. Het is denkbaar dat in één be-

stemmingsplan verschillende planvormen worden toegepast, afhankelijk van het te voeren beleid en 

strategie. 

 

De keuze van de planvorm wordt in belangrijke mate bepaald door het gewenste ruimtelijk beleid en 

de regiefunctie van de gemeente. Het spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid speelt 

hierin een belangrijke rol. Gedetailleerde bestemmingsplannen bieden in beginsel meer rechtszeker-

heid, terwijl globale eindplannen meer ontwikkelingsmogelijkheden bieden binnen één bestemming. 

Overigens is een mengvorm van bovenstaande plannen mogelijk. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is gedetailleerd van karakter voor de eerste fase het bedrijventer-

rein, het zonnepark en de groen- en waterstructuur op het bedrijventerrein. Voor deze planonderdelen 

bestaat zodoende voor geïnteresseerde ondernemers en omwonenden zekerheid over de bouw- en 

gebruiksmogelijkheden op het terrein. 

 

Voor de vervolgfasen wordt voorgesorteerd op de toekomstige ontwikkeling van een bedrijventerrein 

door middel van wijzigingsbevoegdheden. Het bestaande agrarische gebruik is positief bestemd, in 

overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Wanneer de uitbreiding van 

het terrein met een vervolgfase voldoende concreet is, kan op basis van de wijzigingsbevoegdheid 

door middel van een wijzigingsplan de bestemming gewijzigd worden naar ‘Bedrijventerrein’, mits vol-

daan wordt aan de gestelde voorwaarden. 

 

Opzet verbeelding 

Algemeen  

Het bestemmingsplan moet voldoen aan de eis van rechtszekerheid. Dit betekent dat een bestem-

mingsregeling duidelijk en voor één uitleg vatbaar is.  
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Bestemmingen  

Op de verbeelding wordt aangegeven welke bestemming waar geldt en waar bebouwing is toege-

staan.  

 

Aanduidingen  

Binnen het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van maatvoeringsaanduidingen, zoals de maxi-

maal toegestane hoogtemaat van bebouwing. Daarnaast zijn functieaanduidingen opgenomen op 

grond waarvan specifieke functies binnen een bestemming kunnen worden toegestaan. 

 

Opzet planregels  

Overeenkomstig SVBP2012 kent de indeling hoofdstukken waarin de regels zijn opgenomen de vol-

gende vaste volgorde. 

 In hoofdstuk 1 (inleidende regels) worden in de regels gehanteerde begrippen, voor zover nodig, 

gedefinieerd, en wordt de wijze van meten bepaald.  

 In hoofdstuk 2 (bestemmingsregels) worden alfabetisch de regels gegeven waarmee de bestem-

mingen die op de verbeelding voorkomen nader worden omschreven.  

 Hoofdstuk 3 (algemene regels) bevat een aantal regels die voor alle bestemmingen gelden, zoals 

een anti-dubbeltelregel, dan wel regels die voor de nodige flexibiliteit kunnen zorgen, zoals alge-

mene afwijkings- of wijzigingsregels.  

 Hoofdstuk 4 (overgangs- en slotregel) geeft ten slotte het overgangsrecht weer voor bestaand 

gebruik en bestaande bebouwing en de titel van het plan. 

 

Een bestemmingsartikel (Hoofdstuk 2, Bestemmingsregels) wordt als volgt opgebouwd: 

 bestemmingsomschrijving; 

 bouwregels; 

 nadere eisen; 

 afwijken van de bouwregels; 

 specifieke gebruiksregels; 

 afwijken van de gebruiksregels; 

 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamhe-

den; 

 omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk; 

 wijzigingsbevoegdheid. 

 

 

5.2 Gehanteerde bestemmingen 
 

Agrarisch – Landschapswaarden 

De landbouwgronden in het plangebied, met uitzondering van fase 1 van het bedrijventerrein en het 

zonnepark, zijn overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan bestemd tot ‘Agrarisch – Land-

schapswaarden’. De bouw- en gebruiksregels van deze bestemming zijn overgenomen van het vige-

rende plan, waardoor de geldende rechten van toepassing blijven. De voor ‘Agrarisch – Landschaps-

waarden’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
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 grondgebonden agrarische bedrijven; 

 het behoud, herstel en ontwikkeling van met het grondgebonden agrarisch gebruik samenhan-

gende landschapswaarden in de vorm van kenmerkende openheid, beplatingspatroon en bebou-

wingspatroon; 

 aan de bestemming ondergeschikte extensieve dagrecreatie met bijbehorende recreatieve fiets-, 

wandel- en ruiterpaden en daarbij behorende voorzieningen; 

 bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, laad- en losvoorzieningen, 

nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen. 

Het bouwvlak ter plaatse van het agrarisch bedrijf aan de Oude Schroeweg 124 is opgenomen con-

form het vigerende bestemmingsplan. Op termijn zal ter plaatse, met gebruikmaking van de in het be-

stemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid, de ontwikkeling van de tweede fase van het be-

drijventerrein mogelijk worden gemaakt.  

 

Bedrijventerrein 

Fase 1 van het te realiseren bedrijven en het zonnepark zijn in het voorliggende bestemmingsplan be-

stemd tot ‘Bedrijventerrein’. Voor het zonnepark is de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – 

zonnepark’ opgenomen, waar uitsluitend zonnepanelen en daarbij behorende voorzieningen zijn toe-

gestaan. Fase 1 van het bedrijventerrein kent de functieaanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’, 

op basis waarvan bedrijven van ten hoogste milieucategorie 3.2 zijn toegestaan, voor zover deze zijn 

opgenomen op de Staat van bedrijfsactiviteiten. Voor het overige zijn de gronden bestemd voor bijbe-

horende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, interne ontsluitingswegen, parkeer-

voorzieningen en laad- en losvoorzieningen. 

 

In de bouwregels is vastgelegd dat de oppervlakte van een bouwperceel (oftewel de kavelgrootte) niet 

minder mag bedragen dan 1,5 hectare. Op deze wijze zullen ter plaatse alleen bedrijven zich vestigen 

met een grote ruimtevraag. Dit betreffen met name bedrijven in de logistiek en aanverwante sectoren, 

waardoor het terrein aansluit bij de doelgroep waarvoor het is bedoeld. Binnen de bedrijventerreinbe-

stemming is een ruim bouwvlak opgenomen, waarbinnen bedrijfsgebouwen en overige bouwwerken 

gerealiseerd mogen worden tot een maximum goot- en bouwhoogte van beide 12 meter. Het bouw-

vlak mag voor maximaal 75% worden bebouwd. Buiten dit bouwvlak zijn uitsluitend lichtmasten en erf-

afscheidingen toegestaan, tot een maximum bouwhoogte van respectievelijk 9 en 2 meter. 

 

Groen  

De openbare groenstrook langs de noordelijke rand van het bedrijventerrein is bestemd tot ‘Groen’. 

Deze gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen, landschappelijke inpassing, water, speelvoor-

zieningen, voet- en fietspaden en bij deze bestemming behorende nutsvoorzieningen. Ter plaatse zijn 

uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde toe-

gestaan tot een maximum bouwhoogte van 3 meter. De oppervlakte van een nutsgebouw mag daar-

naast maximaal 15 m2 bedragen. 
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Verkeer  

De wegen binnen het plangebied, inclusief de daarbij behorende bermen, zijn in het voorliggende be-

stemmingsplan bestemd tot ‘Verkeer’. Deze gronden zijn bestemd voor wegen met ten hoogste 2x1 

doorgaande rijstrook (opstelstroken en busstroken daaronder niet inbegrepen), waterhuishouding en 

bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, bruggen, via-

ducten, duikers en parkeervoorzieningen. Ter plaatse mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde worden gebouwd. Hierbij geldt voor terreinafscheidingen een maximum bouwhoogte van 2 me-

ter, voor bouwwerken ten behoeve van de verkeersregeling, verkeersaanduiding, wegaanduiding of 

verlichting een maximum bouwhoogte van 12 meter en voor overige bouwwerken een maximum 

bouwhoogte van 10 meter. 

 

Water 

De waterloop langs de noordgrens van het plangebied, inclusief de daarbij behorende taluds, zijn in 

het voorliggende bestemmingsplan bestemd tot ‘Water’. Deze gronden zijn bestemd voor de water-

huishouding, transport over water, watergebonden recreatie en bij deze bestemming behorende voor-

zieningen, zoals groen, water, wadi's, nutsvoorzieningen, taluds, oevers en duikers. Ter plaatse mo-

gen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd. Hierbij geldt voor terreinaf-

scheidingen een maximum bouwhoogte van 2 meter, voor bouwwerken ten behoeve van de verkeers-

regeling, verkeersaanduiding, wegaanduiding of verlichting een maximum bouwhoogte van 12 meter 

en voor overige bouwwerken een maximum bouwhoogte van 10 meter. 

 

Leiding – Hoogspanningsverbinding 

De dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ is overeenkomstig het vigerende bestem-

mingsplan opgenomen voor de bovengrondse hoogspanningsverbinding en de daaromheen gelegen 

planologische beschermingszone. De regels zijn overeenkomstig het vigerende plan en omvatten on-

der andere een omgevingsvergunningplicht voor bouwwerken en andere werkzaamheden, waarbij de 

belangen van de hoogspanningsleiding nadrukkelijk worden meegewogen. 

 

Leiding - Water 

De dubbelbestemming ‘Leiding – Water’ is opgenomen voor de aanleg en instandhouding van de wa-

terleiding met de daarbij behorende belemmeringenstrook. De regels omvatten onder andere een 

voorrangsregeling en een omgevingsvergunningplicht voor bouwwerken en andere werkzaamheden, 

waarbij de belangen van de waterleiding nadrukkelijk worden meegewogen. 

 

Waarde – Archeologie – 1 

Op de gronden ter plaatse van de huidige boerderij is, zoals beschreven in paragraaf 2.6, is nog ar-

cheologisch onderzoek nodig, in de vorm van proefsleuven en mogelijk nog een opgraving. Om het 

archeologisch belang te waarborgen is ter plaatse van de huidige boerderij de dubbelbestemming 

‘Waarde – Archeologie – 1’ opgenomen. De begrenzing van deze dubbelbestemming en de planolo-

gische regeling is opgenomen overeenkomstig het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’. 
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6. MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

Vooroverleg en inspraak 

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat het bestuursorgaan dat belast is 

met de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met de besturen van betrokken ge-

meenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg 

voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het ge-

ding zijn. Het voorontwerp bestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg toegestuurd aan de 

belanghebbende instanties. 

 

Daarnaast is een inspraakprocedure doorlopen. Hierbij is het voorontwerp bestemmingsplan vanaf 

donderdag 18 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegd en is eenieder in de gelegenheid 

gesteld om zijn/haar inspraakreactie op de plannen kenbaar maken.  

 

Gedurende deze periode zijn vooroverleg- en inspraakreacties ingekomen. Deze reacties zijn samen-

gevat in het ‘Rapport beantwoording inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan Bedrij-

venterrein Trekdijk’, dat als bijlage aan deze toelichting is toegevoegd. 

 

Naar aanleiding van de ingekomen reacties is het plan op onderdelen aangepast. De aanpassingen 

zijn eveneens nader beschreven in voormeld rapport. 

 

Zienswijzen en beroep 

Het ontwerp bestemmingsplan is met ingang van 24 juni 2021 tot en met 4 augustus gedurende zes 

weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode is een aantal zienswijzen ingediend. De zienswij-

zen hebben geleid tot enkele aanpassingen aan het plan. Daarnaast zijn ook ambtshalve enkele aan-

passingen voorgesteld. De zienswijzennota met voorgestelde aanpassingen is als bijlage aan deze 

toelichting toegevoegd.24 Op 10 november 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewij-

zigd vastgesteld. 

 

Vanwege een amendement omtrent het verwijderen van een afwijkingsbevoegdheid tot het verhogen 

van milieucategorieën (artikel 4.6.1 van de planregels)  is één van de voorgestelde aanpassingen in 

de zienswijzennota komen te vervallen. Het betreft het toevoegen van de navolgende regel aan artikel 

4.5.4 ‘Voorwaardelijke verplichting geluid’: 

 

‘om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegd moet aangetoond worden dat op alle milieuaspecten 

aan de maximale richtafstand van milieucategorie 3.2 uit de ‘VNG Bedrijven en milieuzonering’ worden 

voldaan. Dit moet in (maatwerk) voorschriften vastgelegd worden.’  

 
 
24  Gemeente Middelburg, Rapport beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Trekdijk’, September 2021 
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Deze toevoeging had betrekking op de afwijkingsbevoegdheid tot het verhogen van milieucategorieën 

(artikel 4.6.1). Nu deze afwijkingsbevoegdheid is komen te vervallen, is de voorgestelde toevoeging 

aan artikel 4.5.4 niet meer benodigd. 

 

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt nogmaals zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze 

periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling Be-

stuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het plan na afloop 

van de beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking. 

 

Procedure 

Een bestemmingsplan doorloopt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure die is vastgelegd in 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De wettelijke procedure start met de terinzageleg-

ging van het ontwerp bestemmingsplan. 

De procedure ziet er als volgt uit: 

 Vooroverleg met betrokken instanties; 

 Openbare kennisgeving van het ontwerpbestemmingsplan; 

 Terinzagelegging van het ontwerp en bijbehorende stukken gedurende 6 weken en toezending 

aan gedeputeerde staten en de betrokken rijksdiensten, waterschappen en gemeenten; 

 Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen door een ieder schriftelijk of mondeling ziens-

wijzen worden ingebracht;  

 Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad binnen 12 weken; 

 Algemene bekendmaking van het bestemmingsplan door terinzagelegging met voorafgaande 

kennisgeving en toezending aan gedeputeerde staten en betrokken rijksdiensten, waterschappen 

en gemeenten: binnen 2 weken dan wel, indien gedeputeerde staten of de inspecteur zienswijzen 

hebben ingebracht of het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, vanaf 6 weken na vaststel-

ling; 

 Mogelijkheid tot beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 we-

ken na bekendmaking voor belanghebbenden 

 Inwerkingtreding op de dag na afloop van de beroepstermijn, zijnde 6 weken na de bekendma-

king, tenzij binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de 

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

 

6.2 Economische uitvoerbaarheid 
 

Op 1 juli 2008 zijn samen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepalingen omtrent de grondexploita-

tie (Afdeling 6.4 Wro) in werking getreden. In de Grondexploitatiewet is bepaald dat de gemeente bij 

het vaststellen van een planologische maatregel waarin mogelijkheden voor een bouwplan gecreëerd 

worden, verplicht is maatregelen te nemen die verzekeren dat de kosten die gepaard gaan met de 

ontwikkeling van de locatie worden verhaald op de initiatiefnemer van het plan. Deze verplichting ver-

valt indien de gronden volledig in eigendom zijn van de gemeente.  
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Indien het kostenverhaal anderszins is verzekerd, dan kan de gemeente afzien van het opstellen van 

een exploitatieplan. Evenmin is de gemeente verplicht een exploitatieplan vast te stellen in bij het Be-

sluit ruimtelijke ordening (Bro) aangegeven gevallen waar het kostenverhaal minimaal is, of niet op-

weegt tegen de bestuurlijke lasten (artikel 6.12, lid 2, aanhef, juncto artikel 6.2.1a Bro). 

 

Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een bedrijventerrein en 

schept mogelijkheden voor het oprichten van bedrijfsgebouwen. Dit betreft een bouwplan in de zin van 

artikel 6.2.1 van het Bro. Aangezien de gemeente de gronden in eigendom heeft en de bedrijfskavels 

zelf zal verkopen, geldt voor dit plan geen verplichting tot kostenverhaal. 

 

 

6.3 Handhaving 
 

Het gemeentebestuur is bevoegd om administratiefrechtelijk op te treden op grond van de Gemeente-

wet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ten aanzien van activiteiten, die in strijd zijn met het be-

stemmingsplan. Het spreekt echter vanzelf dat het weinig zin heeft bestemmingsplannen op te stellen 

die slecht worden nageleefd.  

Om een aanvaardbaar handhavingsbeleid tot stand te brengen, dient in de eerste plaats het draagvlak 

te worden vergroot. In verband hiermee dient het bestemmingsplan voor zoveel mogelijk betrokkenen 

een duidelijke, toegankelijke en op de hedendaagse behoeften en eisen afgestemde bestemmingsre-

geling te bevatten. Verder kan door informatie te verstrekken omtrent de inhoud van het bestemmings-

plan een groter begrip worden gekweekt bij de burger. Het geven van voorlichting vormt daarom de 

eerste schakel in de handhavingsactiviteiten. Van gemeentewege zullen hiertoe de nodige activiteiten 

worden ondernomen. Daarnaast dient bestuurlijke bereidheid te ontstaan om regels in de praktijk toe 

te passen en te handhaven. Ten aanzien van overtredingen zal een actief handhavingsbeleid worden 

gevoerd. Getracht wordt de controlewerkzaamheden ten aanzien van geconstateerde overtredingen 

op een intensieve manier uit te voeren. 

 

Om de benodigde inzet van extra middelen zo beperkt mogelijk te houden, maar ook om tot een sa-

menhangend handhavingsbeleid te komen, zullen handhavingsactiviteiten zoveel mogelijk worden af-

gestemd. Controle in het kader van het bestemmingsplan wordt gekoppeld aan controle in het kader 

van milieuwetgeving en omgekeerd. Wanneer eenmaal sancties moeten worden getroffen, zal dit op 

consistente wijze en met inachtneming van de juridische spelregels, worden gedaan. Indien de activi-

teiten niet kunnen worden gelegaliseerd, zullen de instrumenten van aanschrijving, stillegging bouw, 

bestuursdwang en dwangsom worden toegepast. De uitvoering van de strafrechtelijke vervolging ligt 

in handen van het Openbaar Ministerie.
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