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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

De gemeente Middelburg werkt samen met enkele marktpartijen aan de ontwikkeling 

van de nieuwe woonwijk Mortiere in het zuidoosten van de stad. De ruimtelijke kaders 

voor deze ontwikkeling zijn in 2003 vastgesteld in het bestemmingsplan “Mortiere”. 

Nadien zijn enkele fase van het woongebied gerealiseerd of zijn hiervoor de benodig-

de procedures doorlopen. Als gevolg van gewijzigd ruimtelijk beleid en een nieuw wo-

ningbouwprogramma zijn de kaders voor de ontwikkeling van het nog niet gereali-

seerde deel van de woonwijk gewijzigd. Hiervoor is in 25-06-2013 het geactualiseerde 

bestemmingsplan “Mortiere” vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt voor de woonwijk 

ruimte aan maximaal 1.380 woningen. 

 

Op basis van de nieuwe kaders is voor fase 6B, gelegen tussen de Eddie Boydstraat, 

de Stuart Sutdiffestraat en de Eendrachtsweg, een uitwerkingsplan vastgesteld (02-

07-2013). Dit uitwerkingsplan voorziet in totaal in circa 100 woningen, waarvan het 

merendeel uitsluitend in gestapelde vorm zou worden gerealiseerd en een klein deel 

was bestemd voor grondgebonden woningen. Sindsdien is geconstateerd  dat de 

vraag naar gestapelde woningen op deze locatie niet overeen komt met het aanbod in 

het uitwerkingsplan. Daarom is een nieuw programma afgesproken en begin 2016 een 

nieuwe verkavelingsschets opgesteld. Het huidige plan voorziet in minder gestapelde 

woningen en meer grondgeboden woningen. Het totale aantal woningen bedraagt 65 

en is daarmee afgenomen ten opzichte van het plan uit 2013. Voor de realisatie van 

het aangepaste plan is de vaststelling van een nieuw uitwerkingsplan noodzakelijk.  

Voorliggend uitwerkingsplan voorziet dan ook in de uitwerking van fase 6B van het 

bestemmingsplan “Mortiere” uit 2013.  

1.2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied betreft fase 6B van de nieuwe woonwijk Mortiere in het zuidoosten van 

Middelburg. De navolgende afbeeldingen laten achtereenvolgens de globale ligging 

van Mortiere in Middelburg en de ligging van het plangebied binnen deze wijk zien.  

De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de uit te werken bestemming 

in het geldende bestemmingsplan. De verbeelding bij het uitwerkingsplan geeft de 

exacte begrenzing aan. 
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Globale ligging van de woonwijk Mortiere (ter hoogte van de rode cirkel) in Middelburg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globale ligging van plangebied fase 6B (ter hoogte van het rode omlijnde vlak) binnen de be-

oogde verkaveling van de woonwijk Mortiere. 
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1.3 Geldende regelingen 

1.3.1 Geldende uitwerkingsplan 

Het uitwerkingsplan “Mortiere fase 6B” is op 2 juli 2013 vastgesteld. Dit uitwerkings-

plan voorziet in bestemmingen voor een woongebied dat hoofdzakelijk bestaat uit ge-

stapelde woningen. 

Een uitwerking kan, zolang de bestemming nog niet is verwezenlijkt, op basis van arti-

kel 3.6, lid 3 Wet ruimtelijke ordening worden vervangen door een nieuwe uitwerking. 

De uitwerking uit 2013 is in zijn geheel nog niet verwezenlijkt. Er zijn geen omge-

vingsvergunningen verleend. Er kan worden voorzien in een nieuwe uitwerking. Hier-

voor moet worden getoetst aan de uitwerkingsregels van het geldende bestemmings-

plan. 

1.3.2 Geldende bestemmingsplan 

Het eerste bestemmingsplan is in het kader van de actualisatieplicht geactualiseerd in 

2013. Het plangebied ligt dan ook binnen de grenzen van dit actualisatieplan, het be-

stemmingsplan “Mortiere”. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad 

op 25 juni 2013. Het vaststellingsbesluit is bij besluit van de afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State (9 april 2014) op een beperkt onderdeel vernietigd. 

Naar aanleiding van de uitspraak heeft de gemeenteraad op 14 juli 2014 het plandeel 

opnieuw (gewijzigd) vastgesteld. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden.  

 

Het plangebied heeft de bestemming “Wonen - Uit te werken”. Een toetsing aan de 

uitwerkingsregels vindt plaats in hoofdstuk 6. 

1.4 Leeswijzer 

Het uitwerkingsplan is opgesteld binnen de beleidskaders van het geldende bestem-

mingsplan. Er is voorzien in een beleidsverantwoording in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 

geeft een analyse van de huidige situatie van Mortiere en het plangebied. In hoofdstuk 

4 wordt een beschrijving gegeven van het te realiseren plan. Vervolgens is het plan in 

hoofdstuk 5 getoetst aan sectorale wetgeving. Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving van 

de juridische regeling van het uitwerkingsplan. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 de eco-

nomische uitvoerbaarheid van het plan getoetst en verslag gedaan van de maat-

schappelijke uitvoerbaarheid. 
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2 Beleidskader 

2.1 Inleiding 

Dit uitwerkingsplan betreft de realisatie van fase 6B van de woonwijk Mortiere. Het 

geldende bestemmingsplan uit 2013 vormt hiervoor de planologische basis. De ont-

wikkeling van de wijk is in het kader van dit bestemmingsplan al getoetst aan het ruim-

telijk beleid. Voor een uitgebreide onderbouwing van fase 6B wordt verwezen naar het 

bestemmingsplan “Mortiere”. In dit uitwerkingsplan is volstaan met een korte samen-

vatting van relevant geldende ruimtelijk beleid.  

2.2 Rijksbeleid 

2.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en Besluit algemene regels omgevings-

recht 

2.2.1.1 Algemeen  

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een nieuw, integraal kader 

voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De structuurvisie vervangt de 

Nota Ruimte. De visie is vernieuwend in de zin dat ruimtelijke ontwikkelingen en infra-

structuur sterker dan voorheen met elkaar verbonden worden. In de structuurvisie 

schetst het Rijk de ambities voor concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbaarheid en 

veiligheid tot 2040 (lange termijn) en doelen, belangen en opgaven tot 2028 (middel-

lange termijn).  

 

De centrale visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor de middellange 

termijn (2028), namelijk “concurrerend, bereikbaar en leefbaar&veilig”. Voor de drie 

rijksdoelen zijn de onderwerpen van nationaal belang benoemd waarmee het Rijk 

aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. De 

drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die 

regionaal neerslaan. Voor alle nationale opgaven worden rijksinstrumenten ingezet, 

waarbij financiering slechts één van de instrumenten is. Ook decentrale overheden en 

marktpartijen dragen bij aan de realisatie van nationale opgaven.  

 

De nationale belangen uit de SVIR die juridische borging vragen worden daarom ge-

borgd in de Amvb Ruimte. Deze Amvb wordt aangeduid als het Besluit algemene re-

gels ruimtelijke ordening (Barro). Deze Amvb is gericht op doorwerking van nationale 

belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid 

van deze belangen vooraf. 

 

2.2.1.2 Toets plan 

Er zijn geen bepalingen die direct betrekking hebben op het plangebied. 

 

2.2.1.3 Conclusie 

De SVIR en het Barro geven geen rechtstreekse uitgangspunten voor de planontwik-

keling. 



 

SAB 7  

 

2.2.2 Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro 3.1.6 tweede lid) (2012) 

2.2.2.1 Algemeen 

Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening neergelegd bij lagere 

overheden. Het locatiebeleid van het Rijk is daarmee komen te vervallen. Op grond 

hiervan dienen overheden nieuw te realiseren stedelijke ontwikkelingen te motiveren 

met behulp van een drietal opeenvolgende stappen (treden). Deze treden zijn in de 

navolgende afbeelding schematisch weergegeven. De stappen schrijven geen vooraf 

bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat moet worden beoordeeld door 

het bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent en de verant-

woordelijkheid draagt voor de ruimtelijke afweging in relatie tot de betreffende ontwik-

keling(en).  

 

 

Afbeelding met schematisch overzicht van de treden van de ladder voor duurzame verstedelij-

king 

 

Voorafgaand aan de toets van de ladder moet worden vastgesteld of sprake is van 

een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en 

onder i, Bro.  

De Ladder is van toepassing als een planologisch besluit voorziet in een nieuwe ste-

delijke ontwikkeling. Indien een nieuw bestemmingsplan ten opzichte van het vorige 

niet in meer bouwmogelijkheden voorziet dan het vorige plan, ook al waren die oude 

mogelijkheden niet benut, dan voorziet het nieuwe plan niet in een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling. Mogelijkheden op grond van een niet benutte uitwerkingsplicht kunnen 

ook als planologisch onbenutte mogelijkheden worden aangemerkt. In het kader van 

een goede ruimtelijke ordening is de ladder gebruikt om de behoefte van het plan te 

toetsen. 
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2.2.2.2 Toets plan 

 

Trede 1: Is er een regionale behoefte?  

In de eerste trede moet worden nagegaan of er een kwantitatieve en kwalitatieve regi-

onale behoefte is aan maximaal 65 woningen.  

 

Kwantitatieve behoefte 

Uit paragraaf 2.2.2.1 blijkt dat in de regionale woningmarktafspraken (2013) Mortiere 

is opgenomen als harde plancapaciteit. Er is nog restcapaciteit waarbinnen het wo-

ningbouwprogramma van het uitwerkingsplan past. De regionale kwantitatieve afspra-

ken vormen het uitgangspunt voor de gemeentelijke invulling van het woningbouwpro-

gramma. Overigens voorziet het uitwerkingsplan in een afname van het eerder 

beoogde aantal woningen, waardoor extra restcapaciteit voor Mortiere vrijkomt.  

 

Kwalitatieve behoefte 

Regionale woningmarktafspraken 

De hoge mate van diversiteit binnen de Walcherse woningmarkt zorgt voor een breed 

aanbod aan woonmilieus op verschillende locaties. Van centrum-stedelijk tot landelijk 

wonen zijn de woonmilieus aanwezig op Walcheren. Voor het woonmilieu ‘klein stede-

lijk’, waarin Mortiere voorziet, wordt in de Walcherse woningmarktverkenning een 

overschot aan woningen geconstateerd. Door de regionale woningmarktafspraken 

neemt dit woonmilieu in omvang af. Er blijft sprake van een overschot. 

 

Woonprogramma plangebied  

Het kwalitatieve woningbouwprogramma is getoetst aan de gemeentelijke woonvisie 

die in afstemming met de regiogemeenten is vastgesteld. De huidige kwalitatieve her-

programmering voor fase 6B heeft de volgende wijzigingen ten opzichte van het eer-

ste uitwerkingsplan voor het plangebied: 

 minder gestapelde woningen en meer grondgebonden woningen, waarbij het totale 

aantal woningen afneemt; 

 meer ruimte voor grotere kavels voor grondgebonden woningen.  

 

Regionaal overleg over (bestemmings)plannen 

Voor de ontwikkeling van fase 6B heeft regionale afstemming plaatsgevonden. Het 

woningbouwprogramma past binnen de regionale afspraken. 

 

Trede 2: Is (een deel van) de regionale behoefte op te vangen binnen het be-

staand stedelijk gebied?  

Na het bepalen van de regionale behoefte, ziet de tweede stap erop toe, dat eerst 

wordt gekeken of hiervoor binnen bestaand bebouwd gebied een plek kan worden ge-

vonden.  

 

Het plangebied valt binnen bestaand stedelijk gebied, zowel wat betreft het door de 

provincie aangewezen bebouwd stedelijk gebied als wat betreft de bestaande in-

richting van de omgeving. De tweede trede kan hiermee ook positief worden beant-

woord.  
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Trede 3: Zoek een locatie die multimodaal ontsloten is of kan worden voor de 

resterende regionale behoefte  

Met het bevestigend beantwoorden van de vraag in trede 2 is de motivering afgerond. 

Immers de keuze voor een locatie buiten het stedelijk gebied is niet aan de orde. 

Toetsing aan trede 3 is daarmee niet aan de orde. Wat betreft de ontsluiting van De 

wijk Mortiere wordt aanvullend gesteld dat sprake is van een goede ontsluiting voor 

het autoverkeer vanwege de ligging nabij nationale, provinciale en lokale hoofdontslui-

tingsweg.  

Treinstation Middelburg ligt op circa 1,5 kilometer van de woonwijk. Buslijn 50 en 864 

lopen via de Mortiereboulevard. Het onderwijscluster aan Het Podium is bereikbaar 

via buslijn 65. 

De ontsluiting voor langzaam verkeer richting het centrum en andere werkgebieden 

van Middelburg is uitstekend.  

 

De wijk Mortiere en daarmee ook het plangebied is goed ontsloten voor diverse vor-

men van vervoer. De ontsluitingsmodaliteiten voor het plangebied passen bij een 

woonwijk aan de rand van de stad. 

 

2.2.2.3 Conclusie 

Uit het doorlopen van de stappen uit de ladder blijkt dat dit uitwerkingsplan voorziet in 

een actuele regionale behoefte die in het bestaand stedelijk gebied van de regio kan 

worden opgevangen.  

2.3 Provinciaal beleid 

2.3.1 Omgevingsplan 2012-2018 

2.3.1.1 Algemeen 

Als uitwerking van de nota 'Krachtig Zeeland' heeft de provincie Zeeland haar visie op 

Zeeland in het ‘Omgevingsplan 2012-2018’ vastgelegd. Het omgevingsplan, dat 28 

september 2012 vastgesteld is, geeft vanuit een integrale visie inzicht in belangrijke 

thema's in het omgevingsbeleid voor de komende jaren. Voor een krachtig Zeeland 

zijn economische groei, ontwikkeling en innovatie nodig. De provincie zal als stuwen-

de kracht werken om die slag te maken. Daarom wil de provincie inzetten op de sterke 

economische sectoren, het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het be-

houd en versterken van de kwaliteit van water en landelijk gebied. Het provinciaal om-

gevingsplan geeft invulling aan een groot deel van deze doelstellingen door ruimte te 

bieden voor economische vernieuwing en ontwikkeling van Zeeland en te zorgen voor 

een veilige en gezonde leef- en werkomgeving, tegen de achtergrond van veranderin-

gen in rijksbeleid, bevolkingsontwikkeling en klimaat. 

De provincie zet in op regionale woningmarktafspraken. In deze regionale afspraken 

worden de volgende afspraken gemaakt: 

 een kwantitatief en kwalitatief woningbouwprogramma; 

 invulling van bundeling en zorgvuldig ruimtegebruik; 

 afspraken over herstructureringsopgaven; 

 aanpak en doelstellingen particuliere voorraad. 
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Hierbij staan bundeling en zorgvuldig ruimtegebruik hoog op de agenda. Deze bunde-

lingsdoelstelling is gericht op de vier Zeeuwse steden, waartoe Middelburg ook be-

hoort. Het is van provinciaal belang dat de Zeeuwse steden de sociaaleconomische 

motor blijven van de Provincie. Bundeling en zorgvuldig ruimtegebruik zijn onderdeel 

van de regionale woningmarktafspraken. Voor het bevorderen van zorgvuldig ruimte-

gebruik is in het rijksbeleid de 'ladder' voor duurzame verstedelijking opgenomen. Dit 

is ook een provinciaal belang. De duurzaamheidsladder is een procesvereiste en 

houdt in dat bij vaststelling van een ruimtelijk plan wordt gemotiveerd hoe een zorg-

vuldige afweging is gemaakt over het ruimtegebruik.  

 

2.3.1.2 Toets plan 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestaand bebouwd gebied, zoals blijkt uit 

de navolgende afbeelding. Het provinciale belang van bundeling en zorgvuldig ruimte-

gebruik is onderdeel van de regionale woningmarktafspraken. Dit provinciale belang is 

getoetst in paragraaf 2.3.2. 

 

Uitsnede Ruimtelijke functiekaart Omgevingsplan 2012-2018. De globale locatie van het plan-

gebed is met een rode cirkel aangeduid. 

 

2.3.1.3 Conclusie 

De voorliggende ontwikkeling past binnen de provinciale belangen uit het omgevings-

plan Zeeland 2012-2018. 

2.3.2 Verordening Ruimte provincie Zeeland 

2.3.2.1 Algemeen 

De Verordening Ruimte geeft aan welke onderdelen van het provinciale beleid (de 

provinciale belangen, zoals die in het Omgevingsplan zijn beschreven) bindende be-

tekenis hebben voor gemeentelijke plannen. Zo worden er regels gesteld omtrent de 

inhoud van bestemmingsplannen. De artikelen die van belang zijn, zijn hieronder aan-

gegeven. 
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Artikel 2.1 Algemene regels voor duurzame verstedelijking  

In de toelichting bij een bestemmingsplan voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

wordt aannemelijk gemaakt dat het plan voorziet in een aantoonbare regionale be-

hoefte waarbij in die behoefte primair wordt voorzien binnen een bestaand steden-

bouwkundig samenstel van bebouwing door locaties voor herstructurering of transfor-

matie te benutten. Eerst indien in die behoefte aantoonbaar niet kan worden voorzien 

binnen een bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing wordt een locatie 

benut die passend, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, ontsloten 

is of als zodanig wordt ontwikkeld.  

 

2.3.2.2 Toets plan 

 

Artikel 2.1 Algemene regels voor duurzame verstedelijking  

Uit paragraaf 2.2.2 blijkt dat geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en 

dat sprake van een kwantitatieve en kwalitatieve regionale behoefte aan de woonfunc-

tie waarin het plan voorziet. Deze behoefte wordt binnen bestaand bebouwd gebied 

gerealiseerd. De wijk is via verschillende vormen van vervoer ontsloten. Het plan vol-

doet aan de vereisten van artikel 2.1.  

2.4 Regionaal beleid 

2.4.1 Walcherse woningmarktafspraken (2013-2020) 

2.4.1.1 Algemeen 

In september 2013 hebben de colleges van de gemeente Veere, Vlissingen en Mid-

delburg de Walcherse woningmarktafspraken vastgesteld. Met de afspraken streeft de 

regio naar een toekomstbestendige woningvoorraad voor Walcheren. De regio zet 

zich in om de Walcherse woningbouwplanning in evenwicht te houden met de wo-

ningbehoefte, met name ook voor de periode na 2022. De woningmarktafspraken die-

nen als kapstok voor gemeentelijke woonvisies. 

 

2.4.1.2 Toets plan 

Voor de periode na 2022 heeft de Walcherse regio nog 2.031 woningen in de woning-

bouwplanning staan. Dit betreft voornamelijk de doorloop van de grote projecten op 

Walcheren, zoals het Scheldekwartier en de Mortiere (woonmilieu klein-stedelijk vol-

gens de ABF-indeling
1
). Het woningbouwprogramma voor Mortiere als geheel past 

binnen de regionale afspraken.  

Overigens worden de woningmarktafspraken in 2016 herzien. Het plan Mortiere wordt 

hierbij als harde capaciteit betrokken. De herziening heeft geen gevolgen voor de 

planontwikkeling. 

 

2.4.1.3 Conclusie 

Het uitwerkingsplan past binnen de regionale woningmarktafspraken. Nadere detaille-

ring van deze afspraken vindt plaats binnen de gemeentelijke woonvisie die in para-

graaf 2.5.2 is beschreven. 

                                                      
1
  Woonmilieutypologie van ABF Research. 
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2.5 Gemeentelijk beleid 

2.5.1 Herijking van de Kwaliteitsatlas 

2.5.1.1 Algemeen 

In 1998 is door de gemeenteraad de “Kwaliteitsatlas 2030” vastgesteld. Deze Kwali-

teitsatlas schetst een integraal toekomstbeeld van Middelburg tot 2030, met daarbij de 

ontwikkelingen per sector (demografie, wonen, werken, verkeer en vervoer, voorzie-

ningen, toerisme, natuur en landschap, financiën), die nodig zijn om dit beeld te berei-

ken. Om al deze doelen te verwezenlijken is een actiekaart opgesteld, die de beno-

digde ingrepen in de tijd uitzet en vertaalt naar concrete projecten, studiegebieden en 

onderzoeksvraagstukken. De activiteiten zijn gerubriceerd in 3 fasen: 1998 – 2005, 

2006 – 2015 en 2016 – 2030. Per fase vindt een herijking van de Kwaliteitsatlas 

plaats. De laatste herijking dateert van 18 januari 2010 en voorziet in de uitwerking 

van fase 2 (periode 2006 - 2015) en een doorkijk naar fase 3 en verder. 

 

In de oorspronkelijke “Kwaliteitsatlas Middelburg 2030” is uitgegaan van groei tot 

56.000 inwoners als doelstelling op zich, met kwaliteit als afgeleide. Bij de herijking dit 

kwantitatieve doel niet meer als uitgangspunt bij het streven naar kwaliteit. Een inte-

grale benadering van het woonmilieu is één van de belangrijkste voorwaarden voor 

een kwalitatief goede stad, waardoor mensen graag in Middelburg willen (blijven) wo-

nen. Kwaliteit dient daarbij zowel op fysiek als sociaal terrein te worden bereikt. Dus 

ook de aanwezigheid van zorg en welzijn of een school in de nabijheid zijn van be-

lang. Dat vraagt bouwcapaciteit, die gevonden moet worden in inbreidings- en uitbrei-

dingslocaties. 

 

2.5.1.2 Toets plan 

Mortiere wordt als belangrijke woningbouwlocatie in Middelburg benoemd. Vanwege 

de sociale structuur in de stad en de wijken moeten de grotere uitbreidingslocaties, 

waartoe Mortiere behoort, een evenwichtig programma krijgen, waarin zowel dure als 

goedkopere woningen zijn opgenomen. In de samenwerkingsovereenkomst is voor 

Mortiere een maximaal aantal woningen afgesproken van in totaal 1.380 woningen.  

 

Het plangebied voorziet in een mix van zowel middeldure als goedkopere woningen 

en draagt bij aan de gewenste sociale woonstructuur binnen Mortiere en Middelburg. 

 

2.5.1.3 Conclusie 

Het uitwerkingsplan draagt bij aan de ambities en visie van de Kwaliteitsatlas. 

2.5.2 Woonvisie 2016-2020 

2.5.2.1 Algemeen 

Op 14 december 2014 is de “Woonvisie 2016-2020” door de gemeenteraad vastge-

steld. De Kwaliteitsatlas is de onderlegger van de woonvisie. In de herijking van de 

Kwaliteitsatlas is een bewuste keuze gemaakt om te groeien door kwaliteit. Middel-

burg moet zich als woon- en vestigingsplaats onderscheiden door aantrekkelijke en 

complete wijken en dorpen. Dit kan door woonmilieus aan te bieden voor alle leeftijds-

categorieën in zowel stedelijke als landelijke omgeving. 
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Middelburg wil graag een aantrekkelijk woongebied blijven voor haar huidige en toe-

komstige inwoners. Hiervoor is een gezonde balans nodig tussen nieuwbouw en de 

bestaande voorraad en tussen de koopmarkt en de huurmarkt. Goede afstemming 

met de buurgemeenten is hierbij belangrijk. Daarbij staan woonwensen en afzetbaar-

heid voorop. Deze missie is in de visie vertaald in drie pijlers:  

1 Goede woningen, 

2 Voor iedereen, 

3 Op een goede locatie. 

 

Voor ieder van de drie pijlers zijn enkele thema’s geformuleerd: 

1 Goede woningen, 

 Aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing  

 Balans tussen beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid  

 Ruimte voor vernieuwende woonconcepten  

2 Voor iedereen, 

 Levensloopvriendelijke gemeente  

 Tijdelijke huisvesting voor bijzondere doelgroepen  

 Participatie en co-creatie  

3 Op een goede locatie. 

 Bouwen voor de behoefte  

 Focus op stedelijke woonmilieus  

 Aandacht voor kwetsbare wijken en kernen 

 

2.5.2.2 Toets plan 

Uit het woningmarktonderzoek (november 2015), dat voor de woonvisie is uitgevoerd,  

blijkt dat de plancapaciteit (de nieuwbouwprojecten die tot het jaar 2030 ‘in de pijplijn’ 

zitten) uit ruim 2.400 nieuwbouwwoningen bestaat, terwijl er volgens de gehanteerde 

prognoses en modellen in diezelfde periode behoefte is aan iets minder dan 2.300 

nieuwe woningen in de gemeente. Uitgaande van een gangbare planmatige overca-

paciteit van circa 30 procent, concludeert het woningmarktonderzoek daarmee dat 

vraag en aanbod in Middelburg op hoofdlijnen de komende 15 jaar met elkaar in ba-

lans zijn. Het resterende kwantitatieve woningbouwprogramma voor Mortiere kan op 

basis hiervan worden uitgevoerd. 

 

Voor Mortiere wordt ingezet op een versnelling van de uitgifte op basis van grotere 

kavels voor grondgebonden woningen. De nieuwe verkavelingsschets voor fase 6B 

speelt in op de verwachte behoefte aan grondgebonden woningen op grotere kavels 

en, ten opzichte van de eerdere verkavelingsschets, een afname van het aantal ge-

stapelde woningen. Het uitwerkingsplan biedt flexibiliteit om, uitgaand van een maxi-

mum woningaantal van 65, zowel grondgebonden als gestapelde woningen te realise-

ren. Door deze flexibiliteit kan worden ingespeeld op actuele wensen uit de markt. 

 

2.5.2.3 Conclusie 

Het plan draagt bij aan de realisatie van de woonvisie, waarbij kan worden ingespeeld 

op de geconstateerde behoefte aan grotere kavels en minder gestapelde woningbouw 

buiten het centrum-stedelijk woonmilieu. 
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2.5.3 Groenbeleidsplan 2006-2016 

2.5.3.1 Algemeen 

Het doel van het groenbeleidsplan is om een duurzame groenstructuur te behouden 

en te ontwikkelen en een kader te bieden voor de gewenste onderhoudskwaliteit van 

het openbaar groen. De uitgangspunten zijn vastgelegd in beleidsuitspraken over 

ruimtelijke opbouw, ecologie, spelen en veiligheid in het groen en beheer. 

Voor belangrijke vraagstukken voor het groen geeft het groenbeleid richtlijnen. De 

gemeente wil terughoudend omgaan met het overdragen van snippergroen aan parti-

culieren. De waardevolle bomen verdienen bescherming. De gemeentelijke hoofd-

groenstructuur en de ecologische structuur vormen het robuuste raamwerk voor het 

groen en dienen beschermd te worden. De opbouw en inrichting van het openbaar 

groen langs wegen en dijken, in parken, wijken en het ecologische groen is over het 

algemeen goed. Voor de verbetering van dit groen zijn is een meerjarenplanning op-

gesteld. Het groenbeleidsplan geeft richtlijnen voor de inrichting van nieuwe gebieden 

voor goed opgebouwde en duurzame groenvoorzieningen die efficiënt te beheren zijn. 

 

2.5.3.2 Toets plan 

Het plangebied grenst aan de hoofdgroenstructuur, zoals blijkt uit de navolgende af-

beelding. Het betreft het centrale park van Mortiere. Er volgen voor uit het groenbe-

leidsplan geen uitgangspunten voor het uitwerkingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede kaart A ‘Groenstructuur’ groenbeleidsplan. De globale locatie van het plangebied is 

met een rode cirkel aangeduid. 

 

2.5.3.3 Conclusie 

Het uitwerkingsplan vormt geen belemmering voor de uitvoering van het groenbe-

leidsplan. 
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3 Ruimtelijke analyse plangebied 

3.1 Historische beschrijving 

De opbouw van het gebied Walcheren is vooral bepaald door het van oudsher stijgen 

en dalen van de zeespiegel en de daarmee samenhangende overstromingen. In rela-

tie daarmee heeft afwisselend veenvorming en zeekleiafzetting plaatsgevonden. In de 

veen- en kleipakketten is door herhaaldelijke overstromingen een kreken- en geulen-

stelsel ontstaan. In de kreken is door de getijdenbeweging, zand afgezet. Door inklin-

king van het veen zijn de verzande kreken uiteindelijk hoger in het landschap komen 

te liggen (kreekruggen). Vanaf de 11e eeuw tot in de 19e eeuw heeft indijking van 

slikken en schorren plaatsgevonden. 

 

De gemiddelde hoogteligging binnen de wijk Mortiere was voor de realisatie 0,5 meter 

onder N.A.P. het bodempatroon van Mortiere is cultuurhistorisch en landschappelijk te 

plaatsen onder de Oudlandgebieden. Het oude zeekleilandschap van het Oudland 

Mortiere vertaalt zich ter plaatse in een poelgebied omgeven door kreekruggen. Ter 

plaatse van de gedempte loop van de Oude Haven is het evenwijdig aan de N57 ge-

legen vlakke plaatgebied het kenmerkende bodempatroon. Karakteristiek is de omslag 

van landschap en bodempatroon aan de zuidoostrand van Mortiere ter plaatse van de 

Trekdijk. Deze vormt de scheidslijn tussen de Oudlandse en Nieuwlandse gronden. 

Op de kreekruggen en kleiplaatgronden werd het bodemgebruik voor de realisatie van 

Mortiere gekenmerkt door akkerbouw. In de laaggelegen gebieden waren de gronden 

veelal in gebruik bij rundveehouderijbedrijven. 

 

Mortiere ligt op circa 1,5 kilometer van de oude binnenstad van Middelburg. De globa-

le ligging ten opzichte van de binnenstad is weergegeven op de navolgende uitsnede 

van een oude kadastrale kaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadastrale kaart Middelburg en omgeving (1812), met globale ligging Mortiere (rode cirkel) 
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3.2 Ruimtelijke structuur en opbouw 

De opzet van het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan (2002) voor het woongebied 

en bedrijventerrein Mortiere is gebaseerd op een compositie “zichtlijnen”, “decors” en 

“coulissen”. De grotere openbare ruimtes in het woongebied (het centrale park, de 

plantsoenen en pleinen) worden ontworpen als formele ruimtes, zogenoemde “stede-

lijke kamers”. Dit zijn omsloten ruimten met een zekere wandvorming (decors) en een 

interieur. De routes en zichtlijnen zijn voorzien van oriëntatiepunten in de vorm van 

opvallende plaatsing en vormgeving van de bebouwing. 

 

Het verkavelingsplan met bebouwing toont hoe, ten behoeve van interessante beeld-

vorming en oriëntatie, welbewust is gekozen voor het opvallend plaatsen van bebou-

wing ten opzichte van zichtlijnen. Telkens wordt aan het eind van een langgerekte 

stedelijke ruimte - een straat, een plein, een park of plantsoen – het beeld verzorgd. 

Dat gebeurt door middel van een ofwel evenwichtige, vaak symmetrische, opstelling 

van een woning of dubbele woning, soms door een accent in een meer complexe 

compositie van volumes. Altijd is er aan het eind van een zichtlijn sprake van een blik-

vanger: hogere bebouwing of een hoger deel van de bebouwing, of van opvallende 

bebouwing, niet noodzakelijk hoger maar dan wel in een afwijkende vorm. Deze blik-

vangers worden ondersteund of benadrukt door de decors die er achter staan. Op de 

navolgende afbeelding zijn de belangrijkste zichtlijnen nabij het plangebied weergege-

ven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingsschets Mortiere, met de belangrijkste zichtlijnen (zwarte pijlen) nabij het plange-

bied (rood omkaderd). Het centrale park is paars omkaderd 
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3.3 Ruimtelijke kenmerken plangebied 

De belangrijkste omsloten ruimte binnen het woongebied Mortiere is het centrale park. 

Dit park is aangegeven op de voorgaande afbeelding. Het park is een belangrijke bin-

dende kwaliteit binnen het woongebied. Het centrale park is een grote kwaliteit van 

Mortiere. De wijk is hier letterlijk omheen gebouwd. In de noordwestelijke punt is de 

parkruimte het breedst. Op deze centrale plek ligt een bijzondere compositie van ge-

bouwen. Bij de aansluiting van het park op de Mannezeesche Watergang wordt op 

een eiland een appartementengebouw met een toren beoogd. De toren is zowel zicht-

baar over de lengte van de waterpartij als over de lange as van het park. Voor de om-

geving is de toren net zichtbaar boven de toppen van volwassen bomen. 

Op de korte zijde van de open ruimte, ten noorden van het eiland, is een bebou-

wingswand beoogd. De wandvormige bebouwing vormt een neutraal decor voor de 

meer uitgesproken bebouwing (icoon) op het parkeiland. Dit decor maakt deel uit van 

het plangebied van dit uitwerkingsplan. 

 

Op de navolgende afbeelding is het centrale park van de wijk Mortiere uitgelicht met 

daarin de blikvangers, decors en coulissen. Deze afbeelding komt uit het oorspronke-

lijke stedenbouwkundig plan. Door het park lopen verschillende zichtlijnen die uitko-

men op markante oriëntatiepunten. Het plangebied staat linksboven op de afbeelding 

weergegeven als decor ten noorden van het eiland (decor rood omkaderd). Hierbij 

wordt een gesloten wand gesuggereerd. In het stedenbouwkundig plan bestaat de 

wand uit bebouwing bestaande uit drie bouwlagen lagen en op de hoeken vier bouw-

lagen hoog. 

Stedenbouwkundig plan Mortiere (2002) met het plangebied (rood omkaderd) als decor ten 

noorden van het eiland 
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4 Projectbeschrijving 

De meest voorkomende functie in de wijk Mortiere is de woonfunctie. Binnen het plan-

gebied van fase 6B wordt uitsluitend de woonfunctie toegestaan. Voor de inrichting 

van de openbare ruimte zijn tevens de bestemmingen Groen, Tuin en Verkeer opge-

nomen. Het gebied wordt een echte woonbuurt, in de nabijheid van het centrale park 

van Mortiere. 

4.1 Programma 

In het plangebied zijn in totaal maximaal 65 woningen voorzien. Woningen mogen 

worden gebouwd in het woningtype vrijstaand, twee aaneen, aaneengebouwd of ge-

stapeld. Voor deze flexibiliteit is gekozen om binnen de uitwerkingsregels ruimte te 

bieden om in te spelen in eventuele wijzigingen in woonwensen. Vanwege de ligging 

aan het centrale park zijn langs de kade sommige woningtypen uitgesloten. Dit wordt 

in de volgende paragraaf verder uitgelegd. 

4.2 Structuur 

Voor het plangebied is een stedenbouwkundige verkavelingsschets opgesteld. Deze 

verkavelingsschets past binnen de ruimtelijke kaders van de directe omgeving. De 

stedenbouwkundige opzet van de randen en het centrale deel sluit daarbij nauwgezet 

aan op de functie, bebouwing  en zichtlijnen van en in de omgeving. Dit is verbeeld op 

de navolgende verkavelingsschets en in deze paragraaf verder beschreven. 

 

Binnen de woonvelden zijn uiteenlopende woningtypen toegestaan, waarbij aanslui-

ting is gezocht in de mix van woningtypen in de woonvelden ten westen en zuiden van 

het plangebied. Vanwege de ruimtelijke uitstraling is de locatie van gestapelde wonin-

gen nader aangeduid op de verbeelding. Binnen deze locatie is het toegestaan om 

naast gestapelde woningen ook aaneengebouwde woningen te bouwen. Hierbij is 

namelijk sprake van een vergelijkbare bouwmassa in drie tot vier bouwlagen. Vrij-

staande of twee aaneengebouwde zijn hier niet gewenst, omdat langs de Eddie Boyd-

straat en vooral de kade sprake moet zijn van een gesloten bebouwingswand. In het 

belang van de bebouwingswand langs de kade zijn langs het noordelijk deel van de 

kade uitsluitend aaneengebouwde woningen toegestaan. De maximale bouwhoogte 

varieert. In verband met de aansluiting op het woongebied ten noorden van het plan-

gebied, hebben de grondgebonden woningen een goot- en bouwhoogte van respec-

tievelijk maximaal 6,5 en 11 meter. Langs de kader bedraag de bouwhoogte maximaal 

14,5 meter en, ter plaatse van de beoogde appartementen in het bouwplan 16 tot 20 

meter. De bouwhoogte langs de Eddy Boydstraat wordt in noordelijke richting afge-

bouwd naar 10 meter. 
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Stedenbouwkundige verkavelingsschets fase 6B. Het plangebied is globaal met gele lijnen aan-

geduid (Kolpa architecten, 6 juli 2016). 

 
 

De onderstaande afbeelding geeft een impressie van de mogelijk toekomstige bebou-

wing. De bebouwingswand langs de kade en de Eddie Boydstraat is hier duidelijk 

waarneembaar. 

Vogelvluchtimpressie mogelijk toekomstige nieuwbouw (Kolpa architecten, 7 maart 2016). De 

bebouwingswand langs het water is hierbij duidelijk herkenbaar, evenals de drie verblijfsgebie-

den waar het parkeren grotendeels wordt opgelost. 

 
 
 
 



 

SAB 20  

 

4.3 Inrichting openbare ruimte 

Het toekomstig verblijfsgebied sluit wat betreft ligging en maat aan op het verblijfsge-

bied in de woonbuurt direct ten westen van het plangebied. Dit resulteert in drie cen-

trale verblijfsgebieden die hoofdzakelijk een functie hebben voor het parkeren en het 

verkeer. Ieder verblijfsgebied wordt apart ontsloten op het omliggende wegennetwerk. 

In het westen wordt het verblijfsgebied aangesloten op de Eddie Boydstraat en in het 

oosten op de Eendrachtsweg. Het centrale verkeersgebied wordt ontsloten via het 

John Lennonplein op de Stuart Sutcliffestraat.  

De kade aan de vijver is alleen toegankelijk voor het langzaam verkeer. Voor het 

langzaam verkeer vindt ook ontsluiting plaats op de drie hiervoor genoemde wegen en 

de kade.  

De openbare ruimte wordt ingericht volgens de standaardprofielen waarmee in Mortie-

re wordt gewerkt. 

 

Het parkeren wordt grotendeels gerealiseerd binnen de drie verblijfsgebieden. Aan de 

oostzijde van Eddie Boydstraat en de westzijde van de Eendrachtsweg worden res-

pectievelijk 7 en 8 openbare parkeerplaatsen gerealiseerd. Bij enkele woningen is 

sprake van parkeren op eigen erf. In de verkavelingsschets wordt voldaan aan de par-

keernorm. Dit is nader verklaard in paragraaf 5.9.2. 

 

Het groen in de verkavelingsschets wordt compact uitgevoerd in de straatprofielen. De 

groene wig ten westen van het plangebied is doorgetrokken in het plangebied. De 

zichtas loopt visueel door tot het water aan de kade. 
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5 Sectorale aspecten 

5.1 Archeologie en cultuurhistorie 

5.1.1 Archeologie 

5.1.1.1 Algemeen 

In Europees verband is het zogenaamde "Verdrag van Malta" tot stand gekomen. Uit-

gangspunt van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. 

Waar dit niet mogelijk is dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het 

ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin mee-

wegen in de besluitvorming. Om dit meewegen te laten plaatsvinden wordt, naast de 

bestaande regelgeving en beleid, een economische factor toegevoegd. De kosten 

voor het zorgvuldig omgaan met het bodemarchief, dus de kosten voor inventarisatie, 

(voor)onderzoeken, bodemonderzoek en documentatie, worden door de initiatiefne-

mer betaald. 

De provincie Zeeland en gemeente Middelburg streven naar een versterking van de 

relatie tussen archeologie en ruimtelijke ordening. In de geest van het Verdrag van 

Malta is in 2007 een wijziging van de monumentenwet 1988 in de vorm van de Wet op 

de archeologische monumentenzorg (WAMZ) van kracht geworden. Een belangrijk 

onderdeel van de WAMZ is dat de verantwoordelijkheid voor het cultureel erfgoed bij 

de gemeenten komt te liggen. In de WAMZ wordt geregeld dat de gemeenteraad bij 

de vaststelling van een bestemmingsplan rekening houdt met de in de grond aanwe-

zige dan wel te verwachten monumenten. Volgens de wet kan in het belang van de 

archeologische monumentenzorg bij een ruimtelijk plan worden bepaald dat de aan-

vrager van een omgevingsvergunning een rapport dient over te leggen, waarin de ar-

cheologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord 

naar het oordeel van burgemeester en wethouders voldoende is vastgesteld. 

 

De Walcherse gemeenten hebben eigen archeologiebeleid geformuleerd en vastge-

steld in de Nota Archeologische monumentenzorg Walcheren 2006, die in 2008 is ge-

evalueerd in de Nota Archeologische monumentenzorg Walcheren evaluatie 2008. 

Deze laatste nota schrijft nu het vigerende archeologiebeleid binnen de gemeente 

Middelburg voor, waardoor het provinciale archeologiebeleid op de tweede plaats 

komt. Om ervoor te zorgen dat het Nederlandse archeologisch erfgoed wordt be-

schermd en er bij ruimtelijke afwegingen rekening wordt gehouden met archeolo-

gische waarden, is vanuit het Rijk een Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS) 

opgemaakt, waarin alle bekende archeologische waarden zijn opgenomen. Terreinen 

van archeologisch belang of waarde zijn vastgelegd op de Archeologische Monumen-

ten Kaart (AMK). Om een indicatie te krijgen voor een archeologische verwachting is 

een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld in de vorm van de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden (IKAW). 

Beide kaarten, naast enkele historische kaarten, liggen aan de basis van de Walcher-

se archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart. De vrijstellingsregeling beho-

rende bij het Walchers archeologiebeleid gaat uit van deze laatste kaart. 
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5.1.1.2 Onderzoek  

Voor het oorspronkelijke bestemmingsplan “Mortiere” uit 2003, is reeds een archeolo-

gisch onderzoek uitgevoerd. Bij de in 2001 door SOB-research uitgevoerde Aanvul-

lende Archeologische Inventarisatie van het plangebied Mortiere zijn in het onderhavi-

ge plangebied voor fase 6B geen archeologische vindplaatsen aangetroffen. Er 

hoeven dan ook geen fysieke of juridisch-planologische maatregelen getroffen te wor-

den om eventuele waarden te beschermen. 

 

5.1.1.3 Conclusie 

Het aspect archeologie geeft geen nadere uitgangspunten voor het uitwerkingsplanen 

vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid. 

5.1.2 Cultuurhistorie 

5.1.2.1 Algemeen 

Onder de noemer Modernisering Monumentenzorg (MoMo) heeft het Rijk in 2009 een 

aanzet gegeven voor een goede afweging van het belang van de cultuurhistorie in de 

ruimtelijke ordening. Zij pleit voor een verantwoorde verankering van de integrale cul-

tuurhistorie, dus (onder meer) monumenten en archeologie gezamenlijk, in structuur-

visies, bestemmingsplannen en milieueffectrapportages. Het voornaamste doel hier-

van is om het cultuurhistorische karakter van Nederland op gebiedsniveau te 

behouden en te versterken. De verwachting daarbij is dat overheden, initiatiefnemers, 

eigenaren, ontwikkelaars en ruimtelijke ontwerpers er toe aangezet worden om de 

waarde van het cultureel erfgoed als kans te zien bij de ontwikkeling van gebieden en 

het realiseren van economische en maatschappelijke doelen. 

(www.cultureelerfgoed.nl) 
 

Sinds 1 januari 2012 is het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening in werking getreden. 

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan enkele maatregelen uit de beleidsbrief 

Modernisering van de Monumentenzorg die op 28 september 2009 aan de Tweede 

Kamer is aangeboden. Met dit besluit is het verplicht geworden om cultuurhistorische 

waarden vooraf in het proces van ruimtelijke ordening te verankeren. Sinds de Wet op 

de archeologische monumentenzorg (WAMZ) in 2007 is dit al een feit voor archeolo-

gische waarden. De verantwoordelijkheid voor cultuurhistorische waarden komt bij de 

gemeente te liggen. Dit houdt in dat de gemeenteraad bij de vaststelling van een be-

stemmingsplan rekening houdt met zowel de aanwezige ondergrondse als de boven-

grondse cultuurhistorische waarden. Voorafgaande daaraan moeten gemeenten een 

inventarisatie en analyse maken van de cultuurhistorische waarden. 
 

In lijn met de MoMo neemt de gemeente Middelburg voortaan in haar ruimtelijke plan-

nen een integrale paragraaf Cultuurhistorie op. Hierin wordt voor het plangebied van 

een inventarisatie en een analyse van de aanwezige cultuurhistorische waarden ge-

presenteerd. Aan deze inventarisatie kunnen consequenties ten opzichte van het 

vaststellen van een dubbelbestemming cultuurhistorie en / of archeologie verbonden 

worden. 

 

5.1.2.2 Onderzoek 

Voor dit uitwerkingsplan is eerst het resultaat van de inventarisatie en analyse van 

(gebouwde) monumenten beschreven en tenslotte van de overige cultuurhistorische 

waarden. 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Monumenten 

Bij cultuurhistorische waarden aangaande gebouwd erfgoed gaat het over de positie-

ve waardering van bouwsporen, objecten, patronen, structuren die zichtbaar of niet 

zichtbaar onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven van een 

historische situatie of ontwikkeling. In veel gevallen bepalen deze cultuurhistorische 

waarden de identiteit van een plek of gebied en bieden ze aanknopingspunten voor 

toekomstige ontwikkelingen. Deze cultuurhistorische elementen kan men niet allemaal 

als beschermd monument of gezicht aanwijzen, maar zijn wel onderdeel van de ma-

nier waarop we ons land beleven, inrichten en gebruiken.  
 

Voor het uitwerkingsplan is een analyse verricht naar de aanwezige cultuurhistorische 

waarden. In dit kader is de gebouwde omgeving bezocht en geanalyseerd. Er zijn in 

het onderzochte plangebied geen gebouwen aangetroffen met bouwhistorische kwali-

teiten. Navolgend is een uitsnede uit de bouwhistorische waardenkaart opgenomen. 
 

De conclusie van de analyse is dat de kans erg klein is dat in het plangebied (nog) 

bouwhistorische waarden aanwezig zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitsnede bouwhistorische verwachtingskaart gemeente Middelburg (plangebied is rood 

omkaderd) 

 
 

Overige cultuurhistorische waarden 

De ligging van de Mannezeesche watergang in de nabijheid van het plangebied is een 

historisch gegeven en maakt onderdeel uit van de waterhuishouding van Walcheren. 

Deze dient in de huidige staat behouden te blijven. Voor het plan zijn er vanwege de 

ligging buiten het plangebied echter geen gevolgen. 

 

5.1.2.3 Conclusie 

Het aspect cultuurhistorie geeft geen nadere uitgangspunten voor het bestemmings-

plan en vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid. 

Roze: beschermd rijksmonument 

Paars: gemeentelijk monument 

Rood: hoge bouwhistorische ver-

wachting 

Groen: middelhoge bouwhistori-

sche verwachting 

Geel: lage bouwhistorische ver-

wachting 
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5.2 Bodem 

5.2.1 Algemeen 

Voordat het uitwerkingsplan kan worden vastgesteld ,moet worden aangetoond dat de 

bodem en het grondwater geschikt zijn voor het beoogde gebruik. 

5.2.2 Onderzoek 

Voor de planontwikkeling is in juli 2016 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd
2
. 

Het onderzoek is als bijlage 1 aan dit uitwerkingsplan toegevoegd. Op basis van de 

onderzoeksresultaten bestaat er op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem geen bezwaar het plangebied aan te wenden voor woningbouw. Eventueel 

vrijkomende grond kan niet zonder meer in het grondverkeer worden opgenomen. 

Mocht de grond naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in 

hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond overeenstemt met de verwerkingsmo-

gelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze zijn ge-

formuleerd in het Besluit bodemkwaliteit.  

5.2.3 Conclusie 

Het bestemmingsplan is uitvoerbaar wat betreft het aspect bodem.  

5.3 Bedrijven en milieuhinder 

5.3.1 Algemeen 

Indien door middel van een plan nieuwe milieuhindergevoelige functies mogelijk wor-

den gemaakt, zoals woningen, moet worden aangetoond dat deze niet worden gerea-

liseerd binnen de hinderzone van omliggende bedrijven. Anderzijds mogen milieuhin-

dergevoelige functies in de directe omgeving van het plangebied niet negatief worden 

beïnvloed door de ontwikkelingen die met een plan mogelijk worden gemaakt.  

 

Wat betreft de aanbevolen richtafstanden tussen functies met een milieuzone en ge-

voelige functies is de VNG-publicatie als leidraad voor milieuzonering gebruikt. In de 

VNG-publicatie zijn richtafstanden voor diverse omgevings- en gebiedstypen opge-

nomen. Het gaat onder andere om de volgende omgevings- en gebiedstypen: ‘rustige 

woonwijk’, ‘rustig buitengebied’ en ‘gemengd gebied’. In een rustige woonwijk en een 

rustig buitengebied komen vrijwel geen andere functies dan de woonfunctie voor. 

Gemengde gebieden betreffen gebieden die langs hoofdinfrastructuur liggen en/of ge-

bieden met matige tot sterke functiemenging. In een dergelijk gebied komen direct 

naast woningen andere functies voor, zoals winkels, maatschappelijke voorzieningen, 

horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend 

agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.  

                                                      
2
  Rouwmaat, 27 juli 2016, Verkennend bodemonderzoek Eendrachtsweg 1 te Middelburg, 

rapportnummer MT.16242. 
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5.3.2 Onderzoek 

Bij het realiseren van nieuwe bestemmingen moet gekeken worden naar de omgeving 

waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een 

rol: 

 past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking) 

 laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking) 

 

Het plangebied maakt onderdeel uit van een rustige woonwijk. In het plangebied zijn 

geen functies voorzien die milieuhinder veroorzaken. Er zijn uitsluitend functies voor-

zien die hinder kunnen ondervinden van omliggende bedrijvigheid. In de huidige situa-

tie zijn in de directe omgeving van het plangebied geen bedrijven aanwezig waarvan 

de door de VNG aanbevolen aan te houden richtafstand binnen het plangebied ligt. 

5.3.3 Conclusie 

Het aspect bedrijvigheid vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit uit-

werkingsplan. 

5.4 Ecologie 

5.4.1 Algemeen 

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter 

plaatse. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen soortenbescherming en gebieds-

bescherming. 

5.4.2 Onderzoek 

In 2008 is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd voor het plangebied. In 2013 is in 

verband met een ontheffing voor tijdelijke natuur ook een flora- en faunaonderzoek 

uitgevoerd. Gezien de verstreken tijd sinds de uitvoering van deze onderzoeken (lan-

ger dan 3 jaar) is een actuele check uitgevoerd om te beoordelen of conflicten te ver-

wachten zijn met de huidige natuurwetgeving (Flora- en Faunawet)
3
. Het onderzoek is 

als bijlage 2 toegevoegd. In het onderzoek zijn meerdere te realiseren fases van Mor-

tiere opgenomen, waaronder het plangebied fase 6B (zie navolgende foto voor een 

indruk van de situatie in mei 2016).  

                                                      
3
  Adviesbureau Wieland, 3 mei 2016, Quickscan natuurwetgeving ontwikkeling percelen 

nieuwbouwwijk Mortiere te Middelburg. 
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Foto van het plangebied (grasland). Bron: Adviesbureau Wieland 

 

Uit de check blijkt dat met betrekking tot gebiedsbescherming er geen wijzigingen zijn 

ten opzichte van de eerdere onderzoeksconclusies. De planontwikkeling heeft geen 

gevolgen ten aanzien van gebiedsbescherming. Wat betreft soortenbescherming zijn 

de effecten van twee ruimtelijke ingrepen onderzocht: het bouwrijp maken en de 

nieuwbouw. Voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden dient rekening 

gehouden te worden met beschermde natuurwaarden in het kader van de Flora- en 

Faunawet. In het plangebied komen broedvogels voor. Het plangebied wordt voor 

aanvang van het broedseizoen gemaaid. De start van de werkzaamheden (bouwrijp 

maken van het terrein) moet voor het broedseizoen zijn. Indien daarna continu ge-

werkt wordt, zullen broedvogels zich niet vestigen. Indien er in een deel van het 

broedseizoen niet gewerkt wordt en daarna de werkzaamheden opgestart worden in 

het seizoen, dan dient eerst een controle plaats te vinden op aanwezigheid van 

broedvogels door een deskundige.   

Diverse vleermuissoorten komen voor in het studiegebied en plangebied. Deze onder-

vingen geen nadelig effect van de voorgenomen werkzaamheden. Het plangebied 

heeft geringe waarde voor vleermuizen. Er zijn geen dagverblijven, vliegroutes of 

waardevolle jachtgebieden aanwezig.  

Grondgebonden zoogdieren komen voor in het plangebied. Hiervoor geldt de zorg-

plicht. Vooraf dient het terrein gemaaid te worden vanaf de binnenzijde naar de bui-

tenzijde zodat dieren uit het terrein gedreven worden. Maaien dient te gebeuren met 

een maaibalk, schijvenmaaier of messenbalk in de periode september - maart. Het 

maaisel dient afgevoerd te worden. 

5.4.3 Conclusie 

Er is onderzoek verricht naar de huidige ecologische waarde van het plangebied. 

Hieruit volgt dat een ontheffing niet noodzakelijk is voor de uitvoerbaarheid van het 

uitwerkingsplan. 
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5.5 Externe veiligheid  

5.5.1 Algemeen 

Het uitwerkingsplan voor fase 6B betreft een uitwerking van het bestemmingsplan 

Mortiere uit 2013. De uitwerking betreft het realiseren van 65 woningen, waaronder 

appartementen, kadewoningen en rijwoningen, op de locatie ten noordwesten van het 

park langs de Eendrachtsweg. Voor bestemmingsplan Mortiere is een Kwantitatieve 

risicoanalyse (hierna: QRA) opgesteld door Cauberg-Huijgen,
,
 rekening houdend met 

de uitwerkingsbevoegdheden en -gebieden die in dat geldende bestemmingsplan zijn 

opgenomen
. 
Dit uitwerkingsplan past binnen het vigerende bestemmingsplan, waar-

door het onderzoek nog steeds bruikbaar is. In dit uitwerkingsplan zijn echter minder 

woningen voorzien dan in eerdere instantie en daarnaast zijn geen commerciële ruim-

ten meer opgenomen, waardoor het groepsrisico afneemt. Omdat op het gebied van 

externe veiligheid er ten aanzien van het geldende bestemmingsplan en het geldende 

uitwerkingsplan een risicobron is bijgekomen en de wetgeving op het gebied van ver-

voer van gevaarlijke stoffen is gewijzigd, wordt in het navolgende op basis van eerder 

uitgevoerde onderzoeken de uitvoerbaarheid van dit uitwerkingsplan wat betreft exter-

ne veiligheid alsnog beoordeeld.  

5.5.2 Onderzoek 

Huidige situatie 

Uit de gegevens van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van gemeente 

Middelburg, gemeente Vlissingen en gemeente Borsele is gebleken dat in de directe 

omgeving van het bestemmingsplan Mortiere de bedrijven Eastman Chemical Middel-

burg en Kloosterboer Vlissingen V.O.F. liggen. Beide inrichtingen zijn aangewezen als 

‘niet-categoriale inrichtingen’, dat houdt in dat er een Kwantitatieve risicoanalyse 

(hierna: QRA) opgesteld moet worden om de risico’s ten aanzien van externe veilig-

heid te toetsen aan de normen uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: 

Bevi). Verder ligt binnen het bestemmingsplan een LPG tankstation en de routering 

gevaarlijke stoffen ligt net buiten de grens van het bestemmingsplan Mortiere. Het 

LPG tankstation is een categoriale inrichting. Dit houdt in dat de in de Regeling exter-

ne veiligheid inrichtingen (hierna: Revi) genoemde afstanden hier van toepassing zijn. 

 

Kloosterboer Vlissingen V.O.F. 

Plaatsgebonden risico: Volgens de Revi is het invloedsgebied berekend door middel 

van een QRA. Uit de QRA blijkt dat bij de inrichting de PR 10
-6

 binnen of nabij de in-

richtingsgrens ligt. 

Groepsrisico: Over het deelplan 6B Mortiere ligt het invloedsgebied van de inrichting 

Kloosterboer, op- en overslag. Het invloedsgebied reikt tot 6.500 meter. Het deelplan 

6B valt binnen de laatste 2.000 meter van deze contour. Echter is deze afstand bere-

kend voor de worst case (meest giftige stof, maximale hoeveelheid aanwezig en het 

weertype F1,5). Aangenomen kan worden dat mogelijke wijzigingen in de rand van het 

invloedsgebied (op een grotere afstand dan 1.500 meter) geen noemenswaardige 

veranderingen in het groepsrisico veroorzaken. In de Nota van Toelichting bij de Be-

leidsvisie Externe Veiligheid
4
 is aangesloten bij het beleid van de provincie Zuid-

                                                      
4
  Nota van Toelichting bij de Beleidsvisie Externe Veiligheid, gemeente Middelburg, maart 

2011. 
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Holland. Hierin staat beschreven dat de populatie op grote afstand van de bron nau-

welijks invloed heeft op de grootte van het groepsrisico. Het bevoegd gezag wordt ge-

adviseerd om de Veiligheidsregio Zeeland in de gelegenheid te stellen advies uit te 

brengen over hulpverlening en zelfredzaamheid indien er sprake is van invloedsge-

bieden van risicobronnen die op een grotere afstand dan 1.500 meter aanwezig zijn 

en er binnen het plangebied nieuwe of bestaande objecten of functies van meer dan 

250 personen bevinden. Het invloedsgebied is berekend door middel van een QRA. 

De Veiligheidsregio wordt in het kader van dit bestemmingsplan om advies gevraagd.  

 

Verbrugge Zeeland Terminals 

Plaatsgebonden risico: Volgens de Revi is het invloedsgebied berekend door middel 

van een QRA. Uit de QRA blijkt dat bij de inrichting de PR 10
-6

 buiten de inrichtings-

grens ligt. De PR 10
-6

 reikt niet verder dan 600 meter. 

Groepsrisico: Deelplan 6B ligt binnen het invloedsgebied van de inrichting Verbrugge 

Zeeland Terminals. Het invloedsgebied van Verbrugge Zeeland Terminals reikt tot 

7.200 meter. Deelplan 6B valt binnen de laatste 3.000 meter van deze contour. Zoals 

hierboven bij Kloosterboer Vlissingen V.O.F. is beschreven is ook deze afstand bere-

kend voor de worst case (meest giftige stof, maximale hoeveelheid aanwezig en het 

weertype F1,5). Aangenomen kan worden dat mogelijke wijzigingen in de rand van het 

invloedsgebied (op een grotere afstand dan 1.500 meter) geen noemenswaardige 

veranderingen in het groepsrisico veroorzaken. In de Nota van Toelichting bij de Be-

leidsvisie Externe Veiligheid is aangesloten bij het beleid van de provincie Zuid-

Holland.  

 

Route gevaarlijke stoffen 

Langs de wijk Mortiere lopen twee wegen waarover de Route gevaarlijke stoffen loopt. 

Dit zijn de A58 en de N57. Zowel de A58 als de N57 zijn ingericht voor het transport 

van gevaarlijke stoffen. Hierdoor neemt het risico op een ongeval af. Voor de herzie-

ning van het bestemmingsplan Mortiere is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) op-

gesteld. 

 

N57 

Plaatsgebonden risico: Met behulp van het rekenprogramma RBM II is het plaatsge-

bonden risico van de N57 bepaald. Hieruit is gebleken dat er geen sprake is van een 

plaatsgebonden risicocontour van PR 10
-6

 per jaar. 

Groepsrisico: Het plangebied valt binnen het invloedsgebied van de N57. Het in-

vloedsgebied van de N57 wordt bepaald door het transport van toxische stoffen en 

bedraagt 730 meter (1%-letaliteit bij weersklasse F1,5). Voor de N57 is het groepsrisi-

co berekend voor de huidige en toekomstige situatie. Tevens is het groepsrisico be-

paald met het in het Basisnet Weg vastgelegde plafond voor LPG-transporten. Het 

groepsrisico wordt per kilometer bepaald.  

Uit de onderstaande tabel blijkt dat het groepsrisico niet wijzigt ten gevolge van de 

ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan Mortiere. Het maximale aantal slachtof-

fers neemt zelfs af. Wel valt een toename te constateren ten gevolge van de verwach-

te groei van het transport van gevaarlijke stoffen in de toekomst. 
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Tabel met wijzigingen groepsrisico N57 door bestemmingsplan Mortiere uit 2013 

 

A58 

Deelplan 6B Mortiere ligt op een afstand van ruim 900 meter van de A58 en valt hier-

mee buiten het invloedsgebied (325 meter). 

 

Toename woningen 

De rapportage van Cauberg-Huygen is opgesteld op basis van een concept vooront-

werpbestemmingsplan 2011. In het definitieve bestemmingsplan Mortiere is het aantal 

woningen in het  woongebied van de wijk Mortiere ten opzichte van het eerdere con-

cept toegenomen van 1.329 naar 1.380 woningen. Dit houdt een toename in van 51 

woningen. Op 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (hierna: 

BTEV) in werking getreden. In artikel 8 van het BTEV staat dat voor een gebied welke 

geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 200 meter van een transportroute een ver-

antwoording van het groepsrisico verplicht is. De extra woningen binnen het plange-

bied Mortiere zullen liggen op ruim 200 meter afstand van de N57 en de A58. 

Verder is een toename van 1.329 naar 1.380 woningen marginaal. Zoals in de Nota 

van Toelichting bij de gemeentelijke beleidsvisie is aangegeven. Dit is een toename 

van 3,84%. In de Nota wordt aangegeven dat een toename tot en met 10% als 

marginaal wordt beschouwd. 

Tot slot is gebleken uit de berekening welke Cauberg-Huygen heeft uitgevoerd dat het 

groepsrisico ruim onder de oriënterende waarde zit. 

Deelplan 6B Mortiere ligt op ruim 500 meter afstand van de N57. Tot nu toe zijn er cir-

ca 660 woningen gebouwd in Mortiere. De toename van 65 woningen in deelplan 6B 

Mortiere valt dan ook ruim binnen het totale aantal van 1.380 woningen. In het gebied 

van deelplan 6B zijn geen extra woningen gepland ten opzichte van de situatie ten 

tijde van de rapportage van Cauberg-Huygen.  

Binnen de wijk Mortiere is het mogelijk om weg te vluchten vanaf de diverse risico-

bronnen. In het midden van de wijk is een sirenepaal aanwezig waardoor de mensen 

welke zich binnen de wijk bevinden zich snel in veiligheid kunnen brengen. 

Gezien bovenstaande wordt het niet nodig geacht om het risico te kwantificeren. Er 

kan worden volstaan met risicocommunicatie. 

 

Eastman Chemical Middelburg, LPG tankstation, hogedruk aardgasleiding. 

Het deelplan 6B Mortiere valt buiten de invloedsgebieden van bovengenoemde bedrij-

ven en transportroute. 
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Overig 

Verder liggen in de nabijheid van deelplan 6B Mortiere geen risicobronnen, zoals an-

dere transportroutes gevaarlijke stoffen over het water of het spoor etc., welke van in-

vloed zijn op het plan of waar het plan invloed op uitoefent. Voor wat betreft de 

kerncentrale valt het gebied binnen de schuilzone en de Jodiumprofylaxe-zone. 

 

Kwetsbare objecten 

De woningen welke gebouwd worden in het plangebied zijn in het Bevi aangemerkt 

als kwetsbare objecten. 

5.5.3 Conclusie 

Uit het voorgaande blijkt dat het niet aannemelijk is dat externe veiligheid een belem-

mering voor het deelplan 6B Mortiere. Er dient bij de bouwplannen zoveel mogelijk re-

kening gehouden te worden met de zelfredzaamheid en hulpverlening.  

5.6 Geluid  

5.6.1 Algemeen 

Voor de spoor- en verkeerswegen en gezoneerde industrieterreinen is in de Wet ge-

luidhinder (Wgh) een wettelijk kader ontwikkeld voor geluidszonering. Het zoneren 

omvat het behouden van afstand tussen een geluidsbron (verkeer/industrie) en ge-

luidsgevoelige gebieden en functies. Binnen een geluidszone geldt een beperking 

voor de nieuwbouw van geluidsgevoelige bestemmingen.  

5.6.2 Onderzoek 

5.6.2.1 Industrielawaai 

Ten oosten van Mortiere ligt het geluidzoneerde industrieterrein Arnestein. De ge-

luidscontour van dit industrieterrein ligt niet over het plangebied. Het aspect industrie-

lawaai vormt geen belemmering voor het voorliggende plan. 
 

5.6.2.2 Wegverkeerslawaai 

Voor de planontwikkeling iseen akoestisch onderzoek uitgevoerd
5
. Het onderzoek is 

als bijlage 3 aan het uitwerkingsplan toegevoegd. 

 

In het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied buiten de zone van gezoneerde 

wegen als bedoeld in de Wgh ligt. De naastgelegen wegen, de Eddie Boydstraat en 

de Eendrachtsweg, hebben een snelheidsregime van 30 km/u. Deze wegen zijn 

daarmee niet onderzoeksplichtig voor de Wgh. In het kader van een goede ruimtelijke 

ordening is de geluidbelasting van deze wegen wel onderzocht. Ter vergelijking is 

hierbij de geluidbelasting beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde en 

maximale ontheffingswaarde uit de Wgh voor een vergelijkbare weg met een snel-

heidsregime van 50 km/u. 

 

                                                      
5
  SAB, 15 juli 2016, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Mortiere fase 6b, Middelburg, 

160193. 
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Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Eendrachtsweg niet meer 

bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ter plaatse van de bestemmings-

vlakgrenzen voor woonbestemmingen. Ten aanzien van de Eendrachtsweg is sprake 

van een goede ruimtelijke ordening. 

 

De geluidbelasting van de Eddie Boydstraat bedraagt meer dan de voorkeursgrens-

waarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschre-

den. Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om bron-

maatregelen (stiller asfalt) of overdrachtsmaatregelen (afscherming) te treffen die de 

geluidbelastingen vanwege de Eddie Boydstraat terugbrengen tot waarden die lager 

zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maatregelen, die kunnen worden 

genomen bij de ontvanger (woning), zijn erop gericht om te voldoen aan de binnen-

waarde van 33 dB. Hiermee kan een goed akoestisch woon- en leefklimaat worden 

gegarandeerd. De hoogst geluidbelasting bedraagt van 55 dB, exclusief aftrek ex art. 

110g Wgh. Bij de aanvraag om omgevingsvergunning moet in een aanvullend akoes-

tisch onderzoek de benodigde gevelvoorzieningen worden gedimensioneerd. 

 

Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van de geluidbelastingen vanwege de 

onderzochte wegen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

 

5.6.2.3 Overige geluidzonering op basis van de Wgh 

Voor de planontwikkelingen zijn overige relevante geluidzonering op basis van de 

Wgh niet relevant. 

5.6.3 Conclusie 

Het bestemmingsplan is uitvoerbaar wat betreft het aspect geluid.  

5.7 Geurhinder 

5.7.1 Algemeen 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt in eerste instantie het wettelijk kader 

bij de beoordeling van een aanvraag om een milieuvergunning voor dierenverblijven 

van veehouderijen. De Wgv geeft hiervoor geurbelastings- en afstandsnormen in rela-

tie met geurgevoelige objecten in de nabijheid van de (geprojecteerde) veehouderij. 

De Wgv heeft betrekking op twee aspecten.  

Ten eerste speelt de geurbelasting een rol bij de beoordeling of er in het kader van 

een goede ruimtelijke ordening een goed woon- en leefklimaat kan worden gegaran-

deerd. Ten tweede moet bij de belangenafweging voor een zorgvuldige besluitvorming 

worden nagegaan of een partij niet onevenredig in haar belangen wordt geschaad.  

5.7.2 Onderzoek 

Het plangebied ligt niet binnen de geurcontour van omliggende agrarische bedrijven. 

Er is geen verder onderzoek nodig naar het woon- en leefklimaat of effecten op de 

bedrijfsvoering van omliggende veehouderijen. 
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5.7.3 Conclusie 

Het aspect geurhinder vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het uit-

werkingsplan.  

5.8 Luchtkwaliteit 

5.8.1 Algemeen 

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2) is een 

implementatie van diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit waarin onder 

andere grenswaarden voor vervuilende stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter 

bescherming van mens en milieu. In Nederland zijn stikstofdioxide (NO2) en zwevende 

deeltjes als PM10 (fijn stof) de maatgevende stoffen waar de concentratieniveaus het 

dichtst bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de grenswaarden komen, 

uitzonderlijke situaties daargelaten, bij andere stoffen niet voor. Vanaf 1 januari 2015 

dient het bevoegd gezag de luchtkwaliteit ook te toetsen aan de grenswaarde voor 

PM2,5 . Op basis van onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving kan wor-

den gesteld dat als aan de grenswaarden voor PM10 wordt voldaan, ook aan de 

grenswaarde voor PM2,5 wordt voldaan. 

 

De wet- en regelgeving onderscheidt projecten die ‘in betekenende mate’ (IBM) en 

‘niet in betekenende mate’ (NIBM) leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Projecten die ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan luchtverontreiniging 

hoeven niet langer individueel getoetst te worden aan de Europese grenswaarden, 

aangezien deze niet leiden tot een significante verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Deze grens is in de AMvB NIBM gelegd bij 3% van de grenswaarde van een stof. 

Voor NO2 en PM10 betekent dit dat aannemelijk moet worden gemaakt dat het project 

tot maximaal 1,2 ųg/m³ verslechtering leidt. Voor een aantal functies (o.a. woningen, 

kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit gekwantificeerd in de ministeriële regeling NIBM.  

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet daarnaast worden afgewo-

gen of het aanvaardbaar is om een bepaald project op een bepaalde plaats te realise-

ren. Hierbij speelt de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol, ook als het project 

zelf niet of nauwelijks bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 

 

Gevoelige bestemmingen zoals scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en zorgte-

huizen genieten op grond van het “Besluit gevoelige bestemmingen” extra bescher-

ming. Substantiële uitbreiding of nieuwvestiging binnen 50 meter van een provinciale 

weg of 300 meter van een Rijksweg is alleen toegestaan als de concentraties lucht-

vervuilende stoffen zich onder de grenswaarden bevinden.  

5.8.2 Onderzoek 

Toets NIBM 

Bij dit project worden maximaal 65 woningen gerealiseerd. Volgens de ministeriële re-

geling NIBM draagt een ontwikkeling van deze omvang niet in betekenende mate bij 

aan de luchtverontreiniging. Toetsing aan de grenswaarden is derhalve niet noodza-

kelijk.  
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Toets goede ruimtelijke ordening 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzichtelijk gemaakt of sprake is 

van een dreigende grenswaarde-overschrijding. Voor deze toets is de monitoringstool
6
 

uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) geraadpleegd. De 

monitoringstool geeft inzicht in de concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof 

(PM2.5 en PM10) in het projectgebied voor (onder andere) de jaren 2015, 2020 en 

2030. 

In de navolgende tabel staan de concentraties fijn stof (PM10 en PM2.5) en stikstofdi-

oxide (NO2) in de nabijheid van het plangebied zoals opgenomen in de monitoring-

stool. De concentraties zijn representatief voor de concentraties binnen- en in de di-

recte omgeving van het plangebied. Indien de concentraties langs deze weg voldoen 

aan de grenswaarden, vindt eveneens geen overschrijding plaats binnen en in de di-

recte omgeving van het plangebied. 

 

 Concentraties langs de Schietbaan (ter hoogte van het plangebied),  rekenpunten 

15544004 en 15544005, uitgaande van maximum concentratie van beide punten 

 

Stikstofdioxide (NO2), 
Jaargem. concentratie 

fijn stof (PM10), 
jaargem. concentratie 

fijn stof (PM2.5), 
jaargem. concentratie 

2015 20,3 μg/m
3
 20,1 μg/m

3
 12,5 μg/m

3
 

2020 17,3 μg/m
3
 19,2 μg/m

3
 11,5 μg/m

3
 

2030 14,9 μg/m
3
 18,0 μg/m

3
 10,4 μg/m

3
 

Grenswaarden 40,0 μg/m
3
 40 μg/m

3
 25 μg/m

3
 

 

Uit de Monitoringstool blijkt dat de concentraties luchtverontreinigende stoffen onder 

de grenswaarden liggen in de drie zichtjaren (2015, 2020 en 2030). Tevens geven de 

uitkomsten uit de monitoringstool aan dat de concentraties van de luchtvervuilende 

stoffen vanaf 2015 verder afnemen. De blootstelling aan luchtverontreiniging is hier-

door beperkt en lverblijfsgebiedeidt niet tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s. 

 

In het plangebied worden geen gevoelige functies beoogd zoals bedoeld in het ‘Be-

sluit gevoelige bestemmingen’. Toetsing aan de grenswaarden is daarom niet nood-

zakelijk. 

 

Conclusie 

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat zowel vanuit de Wet milieube-

heer als vanuit een goede ruimtelijke ordening de luchtkwaliteit geen belemmering 

vormt voor het onderhavige initiatief. 

                                                      
6
  http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/. 
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5.9 Verkeer en parkeren 

5.9.1 Verkeer 

5.9.1.1 Algemeen 

Bij ruimtelijke plannen moet worden aangetoond dat de ontwikkeling geen negatieve 

gevolgen heeft voor de verkeerssituatie ter plaatse.  

 

5.9.1.2 Onderzoek 

Het uitwerkingsplan voorziet in maximaal 65 woningen. In het stedenbouwkundig ont-

werp voor Mortiere is rekening gehouden met de verkeersgeneratie uit het plangebied.  

In het uitwerkingsplan is voorzien in drie gebieden waarbinnen het openbare parkeren 

plaatsvindt. Ieder gebied wordt apart ontsloten op het omliggende wegennetwerk. In 

het westen wordt het verblijfsgebied aangesloten op de Eddie Boydstraat en in het 

oosten op de Eendrachtsweg. Het centrale verblijfsgebied wordt ontsloten via het 

John Lennonplein. In het stedenbouwkundig plan en het daaraan gekoppelde wegen-

netwerk is rekening gehouden met de verkeersbewegingen uit het plangebied. De ka-

de aan de vijver is alleen toegankelijk voor het langzaam verkeer. Voor het langzaam 

verkeer vindt ook ontsluiting plaats op de drie hiervoor genoemde wegen en de kade. 

De afbeelding in paragraaf 5.9.2.2 toont de wijze van ontsluiting zoals in de verkave-

lingsschets is voorzien.  

 

5.9.1.3 Conclusie 

Het uitwerkingsplan sluit aan bij de voor Mortiere beoogde ontsluitingsstructuur. 

5.9.2 Parkeren 

5.9.2.1 Algemeen 

Bij ruimtelijke plannen moet worden aangetoond dat de ontwikkeling geen negatieve 

gevolgen heeft voor de parkeersituatie ter plaatse.  

 

5.9.2.2 Onderzoek 

 

Parkeernormen geldende bestemmingsplan 

In het geldende bestemmingsplan zijn minimale en maximale parkeernomen opgeno-

men waaraan bij de uitwerking moet worden voldaan. Er is hierbij geen onderscheid 

gemaakt tussen grondgeboden woningen en appartementen. In de navolgende tabel 

zijn deze parkeernormen opgenomen. Bij uitwerkingen toets de gemeente aan deze 

parkeernormen. De parkeernormen zijn opgenomen in de regels bij het uitwerkings-

plan. 
 

Prijssegment (koop) Parkeernorm/woning 

Min. Max. 

Dure klasse 1,9 2,1 

Middenklasse 1,7 1,9 

Goedkope klasse 1,4 1,7 

Tabel met parkeernorm uit het geldende bestemmingsplan 
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Toets parkeernorm in relatie tot mogelijkheden uitwerkingsplan 

Om te toetsen of de parkeerbehoefte van het plan binnen het plangebied en kan wor-

den opgevangen is de verkavelingsschets beoordeeld. Op basis van de woningen uit 

de verkavelingsschets en de parkeernormen is de parkeerbehoefte berekend zoals 

opgenomen in de navolgende tabel.  

 

Prijssegment 

(koop) 

Woningtype Aantal    

woningen 

Parkeernorm per       

woning (min./max.) 

Benodigd 

(min./max.) 

Middenklasse Midden ap-

partement 

31 1,7/1,9 53/59 

Goedkope klasse Rijwoning  34 1,4/1,7 48//58 

   Totaal  101/117 

Tabel met berekende parkeerbehoefte op basis van woningtype, prijssegment en maximale 

parkeernorm. 

 
 

In de stedenbouwkundige verkavelingsschets is binnen de grenzen van het uitwer-

kingsplan voorzien in 113 parkeerplaatsen. Er wordt voldaan aan de minimum par-

keernorm en nagenoeg voldaan aan de maximale parkeernorm. Bij het bouwplan kan 

worden voldoen in de gemiddelde gecreëerde parkeerbehoefte. 

 

De navolgende afbeelding toont een overzicht van de pareervoorzieningen in de ver-

kavelingsschets. Een klein deel hiervan wordt gerealiseerd op het erf bij de woningen. 

Het grootste deel wordt gerealiseerd op toekomstig openbaar gebied, in de drie ver-

blijfsgebieden. Aan de oostzijde van Eddie Boydstraat en de westzijde van de Een-

drachtsweg worden respectievelijk 7 en 8 openbare parkeerplaatsen gerealiseerd. 

Hiermee kan worden voldaan aan de berekende parkeerbehoefte. 

 

Overzicht parkeren en ontsluiting stedenbouwkundige verkavelingsschets (Kolpa architecten, 

6 juli 2016) 
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5.9.2.3 Conclusie 

Het plangebied heeft voldoende omvang om de parkeerbehoefte bij het maximale wo-

ningaantal binnen de plangrenzen op te vangen.  

5.10 Water 

5.10.1 Algemeen  

Er zijn veel beleidstukken over het aspect water vastgesteld. Zowel op het niveau van 

Europa, het Rijk, de provincie, het waterschap en gemeente is waterbeleid vastge-

steld. De belangrijkste kaders zijn de Planherziening van het Provinciaal Omgevings-

plan, incl. kernbeleid Kaderrichtlijn Water, het Waterbeheerplan 2010 – 2015 Water-

schap Scheldestromen, het gemeentelijk rioleringsplan en het Stedelijk Waterplan 

Middelburg. Op ieder beleidsniveau komt als doel terug om wateroverlast te beperken 

en waterveiligheid te vergroten. Voor ruimtelijke plannen betekent dit dat rekening 

moet worden gehouden met compensatie van de toename van verhard oppervlak 

middels aanleg van oppervlaktewater of infiltratie.   

5.10.2 Onderzoek 

Voor het eerste bestemmingsplan “Mortiere” uit 2003 is een watertoets uitgevoerd. Bij 

de actualiseringen van dit bestemmingsplan in 2013 hebben geen substantiële wijzi-

gingen plaatsgevonden ten opzichte van het verhard oppervlak. Daarom is bij de ac-

tualisering in 2013 geen nieuwe watertoets opgesteld. Het waterschap Scheldestro-

men heeft in 2013 een positief wateradvies afgegeven. 
 

Watersysteem woongebied Mortiere 

Uitgangspunt voor het watersysteem in de woongebieden van Mortiere is dat wordt 

getracht regenwater maximaal te bergen binnen de eigen gebiedsgrenzen. Er wordt 

gestreefd naar maximale afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioolwatersys-

teem, waarbij het streefbeeld van het waterschap (afkoppelingspercentage 60%) ge-

haald wordt. Hiermee ontstaat een volledig gescheiden systeem. Om de woonlocaties 

heen wordt daarom open water aangeboden dat een peilfluctuatie toestaat. Binnen 

het woongebied is rond de parkstructuur open water geprojecteerd. In het golfbaan-

ontwerp is veel oppervlaktewater (vijvers) voorzien. Al deze open waterpartijen staan 

met elkaar in verbinding. Samen kunnen deze waterpartijen ook in pieksituaties de 

neerslag in de woonbuurt bergen. In extreme gevallen bestaat de mogelijkheid dat de 

waterpartijen overstorten op de Mannezeesche Watergang.  

In de woonwijk is tussen de waterstructuur aan de buitenzijde en rond het park nog 

een wateropvang aangelegd in de vorm van een (in)filtratie strook van 4 meter breed 

langs de hoofdontsluitingsweg. Omdat de infiltratiecapaciteit van de bestaande bodem 

in Mortiere beperkt is, dient deze zone bijna uitsluitend als filterinstrument om het wa-

ter vervolgens middels een drain af te voeren naar het open watercircuit. Doordat de 

infiltratiestrook een lichte greppelvorm krijgt, is hieraan een zekere bergingscapaciteit 

toegerekend. 

Het water van daken en kavelverharding wordt middels een open afvoer over het erf 

of middels een drain naar de straat gebracht. Daarvandaan wordt het, ofwel via mol-

goten onder afschot gevolgd door een zandvang met filter, ofwel via traditionele 

straatkolken of ontvangstputten en een ondergrondse pijpleiding naar het open water 

getransporteerd. Met de zichtbare afvoer over het erf wordt tegengegaan dat particu-



 

SAB 37  

 

liere verontreinigingen verborgen en oncontroleerbaar in het open water van de buurt 

terechtkomen. 

Informatie over waterberging op het eigen erf - de ouderwetse regenton of moderne 

varianten daarvan, particuliere vijvers met bergingscapaciteit en particuliere initiatie-

ven voor hergebruik van water – zijn in de vorm van een algemene gebruiksaanwijzing 

aan de bewoners van de nieuwe buurt meegegeven. 

 

Uitwerkingsplan 

Dit uitwerkingsplan blijft binnen de kaders van de uitwerkingsregels. Het bebouwde 

oppervlak neemt derhalve niet toe ten opzichte van het uitgangspunt in het geldende 

bestemmingsplan. Er vindt geen aanleg van oppervlaktewater plaats.  

5.10.3 Conclusie 

Het uitwerkingsplan brengt geen wijzigingen aan de in voor het woongebied van Mor-

tiere beoogde watersysteem, dat in overleg met het waterschap is vastgesteld. Het 

waterschap wordt in het kader van het vooroverleg betrokken bij de procedure. De re-

sultaten hiervan worden beschreven in paragraaf 7.1.2.  
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6 Juridische planopzet 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarin de meeste gewenste ontwikkeling 

juridisch is vertaald. Het uitwerkingsplan bestaat naast deze toelichting uit regels en 

een verbeelding. Deze vormen het juridisch instrumentarium voor het regelen van het 

gebruik van gronden en bouwwerken en de bouwmogelijkheden. In de regels worden 

de mogelijkheden in schrift vastgelegd. De toelichting heeft geen rechtskracht, maar 

vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting geeft een weer-

gave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten 

die aan het uitwerkingsplan ten grondslag liggen. 

 

In dit hoofdstuk is de juridische systematiek van het uitwerkingsplan toegelicht en een 

beschrijving per bestemming opgenomen. 

 

Wat is een uitwerkingsplan?  

Een bestemmingsplan heeft een planperiode van 10 jaar. In het bestemmingsplan 

kunnen directe en indirecte bestemmingen worden opgenomen. Directe bestemmin-

gen uit het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein zijn bijvoorbeeld de verkeers- 

en groenbestemmingen. Indirecte bestemmingen zijn nader uit te werken bestemmin-

gen, zoals de woonbestemming uit het geldend bestemmingsplan. In een uitwerkings-

plan worden de indirecte bestemmingen uitgewerkt tot directe bestemmingen die na 

inwerkingtreding van het uitwerkingsplan ook onderdeel gaan uitmaken van het be-

stemmingsplan. Een uitwerkingsplan vormt dus uiteindelijk een onderdeel van een be-

stemmingsplan.  

 

Opzet van het uitwerkingsplan 

In dit uitwerkingsplan wordt een bestemmingsregeling beoogd waarbij de rechtszeker-

heid gewaarborgd is. Uitgegaan is van positieve bestemmingen, waarbij de ontwikke-

ling van nieuwbouw of verbouw mogelijk is nadat burgemeester en wethouders een 

omgevingsvergunning voor het bouwen hebben verleend. In het uitwerkingsplan zijn 

verder (conform de mogelijkheden die het moederplan biedt) de volgende regelingen 

opgenomen: 

1 nadere eisen: ten aanzien van enkele in de regels genoemde bouwmogelijkhe-

den zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het stellen van nadere eisen 

inzake de situering van gebouwen, de profilering van wegen, aantal parkeer-

plaatsen en afstanden van gebouwen ten opzichte van elkaar en de openbare 

ruimte; 

2 een afwijkingsmogelijkheid. Het gaat hier om geringe afwijkingen van het uitwer-

kingsplan. De afwijkingsprocedure biedt voor burgemeester en wethouders de 

mogelijkheid een afweging te maken van de noodzaak ten opzichte van het ste-

denbouwkundig en/of milieuhygiënisch belang. 
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6.2 Bestemmingsregeling 

6.2.1 Uitgangspunten 

De beleidsuitgangspunten uit de voorafgaande hoofdstukken vormen de onderlegger 

voor bestemmingen en begrenzingen op de verbeelding en voor de planregels. Deze 

uitgangspunten kunnen als volgt worden samengevat: 

a het uitgangspunt is op de eerste plaats de stedenbouwkundige verkavelingsschets 

voor fase 6B. Hiervoor zijn de kaders in dit uitwerkingsplan opgenomen. De be-

stemmingsregeling dient in ieder geval de ontwikkelingen van het nu liggende in-

richtingsplan mogelijk te maken; 

b de nieuwe bestemmingsregeling moet flexibiliteit bieden om eventueel in te kunnen 

springen op een veranderende marktvraag. Daarom zijn verschillende woningtypen 

toegestaan, met uitzondering op locaties waar uitsluitend een beperkt aantal wo-

ningtypen gewenst zijn. Het gaat om de stedenbouwkundig waardevolle  bebou-

wingswand langs de kade, waar vrijstaande en dubbele woningen niet zijn toege-

staan; 

c in aansluit op het bovenstaande is in het uitwerkingsplan gestreefd naar het toe-

passen van soepele / ruime bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen de grenzen 

van de uit te werken bestemming uit het bestemmingsplan "Mortiere"; 

d de regeling is zo uniform mogelijk en afgestemd op recente uitwerkingsplannen ten 

einde een zo groot mogelijke rechtsgelijkheid te kunnen bieden. 

6.2.2 Bestemmingen 

Groen 

Het beoogde structurele groen heeft deze bestemming gekregen. De bestemming sluit 

aan op omliggende groenbestemmingen. De bouwmogelijkheden zijn beperkt. 

 

Tuin 

Voortuinen en zijtuinen hebben de bestemming Tuin gekregen. Hierbinnen mag be-

perkt gebouwd worden. Zo is een erker bij een woning toegestaan. Tevens  zijn tot 

een hoofdgebouw behorende ondergeschikte bouwdelen zoals stoepen, stoeptreden, 

funderingen, balkons, entreeportalen en afdaken (diepte maximaal 1,5 m). De ge-

bouwdelen zijn wat oppervlakte en hoogte ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Bin-

nen deze bestemming zijn tenslotte ook parkeervoorzieningen toegestaan, met dien 

verstande dat in de voortuinen van rijwoningen niet mag worden geparkeerd.  

 

Verkeer 

De wegen, trottoirs en parkeerplaatsen hebben deze bestemming toegekend gekre-

gen. Hiermee wordt de ontsluiting van het plangebied gewaarborgd en ruimte gebo-

den voor het parkeren. Er mag onder andere voor nutsvoorzieningen worden ge-

bouwd. Tevens  zijn tot een hoofdgebouw behorende ondergeschikte bouwdelen 

zoals behorende ondergeschikte bouwdelen zoals stoepen, stoeptreden, trap-

pen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's 

en afdaken (diepte maximaal 1,5 m). De gebouwdelen zijn wat oppervlakte en hoogte 

ondergeschikt aan het hoofdgebouw.  
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Wonen 

Deze bestemming omvat het grootste deel van het uitwerkingsplan. In de verbeelding 

zijn bouwvlakken aangegeven waar in principe meerder woningtypen zijn toegestaan. 

In de bebouwingswand langs de kade zijn echter geen vrijstaande woningen of twee-

aaneengebouwde woningen toegestaan. Afhankelijk van de marktomstandigheden 

kan daardoor bij de uitvoering van het plan nog geschoven worden met woningen of 

voor een ander woningtype worden gekozen. De bouwhoogte is op de verbeelding 

gemaximeerd. Binnen deze bestemming zijn ook de achterpaden, parkeervoorzienin-

gen opgenomen. 

6.3 Toetsing aan de uitwerkingsregels 

In het geldende bestemmingsplan “Mortiere” zijn in artikel 17 de uitwerkingsregels op-

genomen voor het plangebied. De regels zijn genummerd van a tot en met u en zijn 

hieronder opgenomen. Het uitwerkingsplan is getoetst aan de uitwerkingsregels. Het 

resultaat van deze toets is per regel met cursieve tekst opgenomen. 

a de stedenbouwkundige opzet van het uitwerkingsplan wordt uitgewerkt in samen-

hang met de stedenbouwkundige structuur in de bestaande, reeds uitgewerkte of 

nog uit te werken aangrenzende gebieden; 

 

Het toekomstig openbaar gebied en de voor wonen uit te geven gebied sluiten wat be-

treft de bestemmingen aan op de structuur van het omliggende gebied. Dit wordt dui-

delijk aan de hand van de navolgende afbeelding. 

Plangebied (met zwarte bolletjeslijn omgrensd) in relatie tot omliggende bouw- en ontsluitings-

structuur 
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b bij de planuitwerkingen wordt de stedenbouwkundige supervisor betrokken voor 

het waarborgen van realisering van een hoogwaardig woongebied overeenkomstig 

de stedenbouwkundige planopzet, waarbij in ieder geval specifiek aandacht wordt 

besteed aan de hoofdontsluiting, de omvang en situering van groen- en watervoor-

zieningen, de parkeerbalans, de woningbouwdifferentiatie en de regie inzake be-

bouwing in relatie tot locaties waar bebouwing opvallend in beeld is vanuit de 

openbare ruimte, de afstand van de voorgevel tot de voorste perceelsgrens, de 

maximale bouwhoogte en daarmee vergelijkbare aspecten; 

 

De stedenbouwkundige supervisor is via de welstandstoets betrokken bij het waarbor-

gen van een hoogwaardig woongebied. 

 

c de hoofdontsluiting zorgt voor een directe verbinding tussen het gerealiseerde deel 

van het woongebied Mortiere en de Torenweg alsmede voor ontsluiting van gron-

den met de bestemming Gemengd - Uit te werken, zodat een lusvormige structuur 

ontstaat; 

 

Dit uitwerkingsplan voorziet niet in een aanpassing van de hoofdontsluiting. Daarmee 

heeft deze uitwerkingsregel geen effect op het uitwerkingsplan. 

 

d de uitwerking voorziet in ten hoogste 796 woningen; 

e de woningbouw wordt gefaseerd in ten hoogste 150 woningen per jaar; 

 

Het woningaantal in het voorgaande uitwerkingsplan is opgenomen in de harde capa-

citeit en fasering voor Mortiere. Onderhavig uitwerkingsplan voorziet in veel minder 

woningen dat op dit moment zijn toegestaan. Het woningaantal past dan ook binnen 

het huidige programma voor Mortiere. 

 

f op de gronden zijn toegestaan: vrijstaande, twee aaneengebouwde woningen en 

aaneengebouwde woningen en ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' zijn te-

vens gestapelde woningen toegestaan; 

 

Alle woningtypen zijn volgens de uitwerkingsregels toegestaan in het plangebied. In 

dit uitwerkingsplan zijn gestapelde woningen vanwege een kwalitatieve afweging in 

het woonprogramma alleen in het zuiden van het plangebied toegestaan. 

 

g de bebouwing mag worden gebouwd in maximaal 4 bouwlagen, waarbij in hoofdlij-

nen het volgende wordt nagestreefd: 

1 langs het park 3 tot 4 bouwlagen; 

2 langs de hoofdontsluitingsweg 2 tot 3 bouwlagen; 

3 langs de randen van het woongebied variabele bouwhoogten en incidenteel 

1 bouwlaag; 

 

h in afwijking van het bepaalde onder g mag ter plaatse van de aanduiding 'gesta-

peld' gestapelde bebouwing gebouwd worden in ten minste 6 en ten hoogste 12 

bouwlagen met dien verstande dat ter plaatse van zones waar bouwhoogtes zijn 

opgenomen de opgenomen bouwhoogtes maximaal zijn toegestaan; 
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Voor de toets aan sub g en h geldt dat de toegestane bouwhoogte in het plangebied 

aansluit op hetgeen in het geldende bestemmingsplan is toegestaan. 

 

i ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijke - 9': op de 

begane grond van gebouwen ten hoogste 1.100 m² bedrijfsvloeroppervlak aan 

maatschappelijke voorzieningen mag worden gerealiseerd; 

j ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 1' op de begane 

grond van gebouwen ten hoogste 400 m² bedrijfsvloeroppervlak aan kleinschalige 

detailhandel mag worden gerealiseerd; 

k indien de detailhandel wordt gerealiseerd dient dit in mindering te worden gebracht 

op het bedrijfsvloeroppervlak aan maatschappelijke voorzieningen; 

 

Voor de toets aan sub i, j en k geldt dat in het uitwerkingsplan geen gebruik wordt ge-

maakt van deze gebruiksmogelijkheden. 

 

l ten aanzien van de dichtheid van het uit te werken woongebied wordt vastgehou-

den aan het stedenbouwkundig uitgangspunt om ten zuiden van de Mannezeesche 

watergang een dichtheid aan te houden die overeenkomt met de dichtheid in reeds 

gerealiseerde, aangrenzende woonbuurten; 

 

Uit de afbeelding die bij sub a is opgenomen, blijkt dat is aangesloten op de bebou-

wingsstructuur en dichtheid van het omliggende woongebied.  

 

m in het uitwerkingsplan kan worden bepaald dat het bevoegd gezag bij een omge-

vingsvergunning kan afwijken van het bestemmingsplan. Hierbij gaat het om het 

verhogen van het aantal bouwlagen, met ten hoogste 2 bij niet gestapelde wonin-

gen; 

n in het uitwerkingsplan kan worden bepaald dat het bevoegd gezag bij een omge-

vingsvergunning kan afwijken van het bestemmingsplan. Hierbij gaat het om het 

toestaan van gestapelde bebouwing met een maximum van 50 appartementen; 

 

Voor de toets aan sub m en n geldt dat de genoemde afwijkingsbevoegdheden niet in 

het uitwerkingsplan zijn opgenomen. 

 

o de ontsluitingswegen, woonstraten en de inrichting van het openbaar gebied wor-

den afgestemd op de omgeving; 

 

Uit de afbeelding die bij sub a is opgenomen, blijkt dat is aangesloten op de omlig-

gende infrastructuur. De kade wordt autovrij ingericht. Dit regelt de gemeente bij de in-

richting van de openbare ruimte. 

 

p de indeling van wegen en de situering van de bebouwing wordt afgestemd op de 

reeds in aangrenzende woonbuurten aangehouden indeling en situering; 

 

Uit de afbeelding die bij sub a is opgenomen, blijkt dat met de ligging van de bouw-

vlakken is aangesloten op de omliggende infrastructuur.  
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q met de uitwerking per uitwerkingsgebied wordt begonnen nadat voldoende inzicht 

bestaat over de gewenste verkaveling, de woningdifferentiatie en parkeerbalans; 

 

Aan dit uitwerkingsplan ligt een stedenbouwkundige verkavelingsschets ten grond-

slag. Deze schets geeft inzicht in de beoogde verkaveling, woningdifferentiatie en par-

keerbalans.  

 

r in het uitwerkingsplan worden niet toegestaan: 

1 andere horecafuncties dan in lid 1 genoemd; 

2 de uitoefening van handel (inclusief detailhandel), nijverheid en dienstverlening 

(zoals kantoren en horeca), met uitzondering van een beroepsmatige activiteit 

in een woning (hoofdgebouw), voor zover deze activiteit niet meer bedraagt dan 

30% van de vloeroppervlakte van de woning; 

3 permanente bewoning of tijdelijke bewoning in vrijstaande bijgebouwen; 

4 binnen de zone industrielawaai, geluidsgevoelige activiteiten ingevolge van de 

Wet geluidhinder; 

 

Bij de toets aan deze uitwerkingsregel is uitsluitend het bepaalde onder 2 en 3 rele-

vant. Deze regels zijn opgenomen in de specifieke gebruiksregels van het uitwer-

kingsplan.  

 

s woningen zijn aan de hoofdontsluitingsweg uitsluitend toegestaan ter plaatse van 

gronden met een geluidsbelasting niet hoger dan 48 dB, tenzij hiervoor hogere 

grenswaarden zijn vastgesteld of een snelheidsregime zal gelden van 30 km/uur; 

 

Uit het akoestisch onderzoek (paragraaf 5.6) moet blijken dat hieraan kan worden vol-

daan. 

 

t voor de aanleg van parkeerplaatsen gelden de volgende normen: 

1 woningen duur minimaal 1,9 en maximaal 2,1 parkeerplaatsen per woning; 

2 woningen middelduur minimaal 1,7 en maximaal 1,9 parkeerplaatsen per wo-

ning; 

3 woningen goedkoop minimaal 1,4 en maximaal 1,7 parkeerplaatsen per woning; 

 

De bandbreedte van de parkeernormen uit deze uitwerkingsregel is aangehouden bij 

de parkeerregels in dit uitwerkingsplan. De parkeerregels zijn gebaseerd op het actue-

le gemeentelijke parkeerbeleid. 

 

u bij de planuitwerking dient op basis van akoestisch onderzoek te worden aange-

toond dat voldaan wordt aan de Wet geluidhinder. 

 

Voor de planontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (paragraaf 5.6). 
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7 Uitvoerbaarheid 

7.1.1 Economische uitvoerbaarheid 

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in een verplichting tot het verhaal van gemeente-

lijke kosten. Dat kan via een exploitatieplan of anterieure overeenkomst over grondex-

ploitatie met de initiatiefnemer / ontwikkelaar, zoals bedoeld in artikel 6.24 lid 1 van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro). De reikwijdte van de exploitatieplanplicht en het daar-

uit voortvloeiende kostenverhaal, volgt uit de omschrijving van “bouwplannen” in de 

zin van de Grondexploitatiewet die wordt gegeven in artikel 6.2.1 van het Besluit ruim-

telijke ordening (Bro). Wanneer de gemeente zelf eigenaar is van de gronden, dan is 

het (separaat) verhalen van kosten op anderen niet nodig. De kosten worden dan ge-

dekt door de verkoop van bouwrijpe grond. De in dat kader gesloten overeenkomsten 

gelden ook als anterieure overeenkomsten over grondexploitatie. 
 

Het plangebied is thans nog in eigendom van Woongoed Middelburg, maar wordt 

vanwege de beoogde ontwikkeling overgedragen aan de initiatiefnemer van het voor-

liggende plan. Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten over 

het kostenverhaal voor de gemeente. De financiële uitvoerbaarheid vanuit het Bro van 

het uitwerkingsplan is dan ook gewaarborgd.  

 

De exploitatie voor het plan laat een neutraal resultaat zien. Gezien de exploitatie en 

het feit dat met dit uitwerkingsplan wordt ingespeeld op de actuele marktvraag bestaat 

geen redenen om te twijfelen aan de financiële uitvoerbaarheid van het plan. 

7.1.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

In deze paragraaf of in een separate bijlage worden de resultaten van het vooroverleg 

en de procedure beschreven. Hierbij wordt opgemerkt dat het plan reeds is voorgesp-

roken met de Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen. Met de provincie 

is afgesproken, dat wanneer het plan past binnen de Walcherse woningmarktafspra-

ken, het plan niet voor het wettelijk vooroverleg naar hun toegezonden hoeft te wor-

den.  

 




