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Samenvatting 

1. Aanleiding en doe I 
Het opheffen van de veerverbinding Kruiningen - Perkpolder, als gevolg van de opening van de 
Westerseheldetunnel in maart 2003, heeft geleid tot negatieve eeonomisehe effeeten voor de 
gemeente Hulst. Naast direete eeonomisehe schade, in de vorm van verlies aan werkgelegenheid 
en omzet bij de exploitant van de veerdienst, heeft dit ook tot indireete economische schade ge
!cid, zoals het uitblUven van de vestiging van nieuwe bedrUven in het gebied. Het gebied is gei
soleerd komen te liggen en het aantal bezoekers van 'de kop van Hulst' is aanzienlijk afgeno
men. Dc economisehe groei in de provineie Zeeland blijft aehter bij het landelijke gemiddclde; 
de economise he groei in de gemeente Hulst blijft op haar beurt nog weer aehter bij het provinei
ale gemiddelde. Diverse partijen hebben aangegeven dat er sncl een nieuwe eeonomisehe im
puis in het gebied moet komen om deze neerwaartse spiraal te doorbreken, bij voorbeeld door 
een aantal nieuwe [uneties in het gebied te ontwikkelen. 
Als gevolg van de tweede verdieping van de Westersehelde dienen de natuurwaarden die daarbij 
verloren zijn gegaan te worden geeompenseerd. Rijkswaterstaat Zeeland is voornemens om 
hiervoor de landbouwpolders nabij de voormalige veerhaven in te zetten. Dc afspraken hierover 
zijn vastgclegd in het Natuureompensatieprogramma Westersehelde uit 1998. 
Tenslotte is de Gebiedsontwikkcling Perkpolder een unieke mogelijkheid voor de uitvoering 
van een pilotprojeet ComCoast, een innovatieve manier van hoogwaterbescherming. In plaats 
van duinen en dijken voortdurend te verhogen, worden in het Europese project ComCoast brede 
waterkeringen ontwikkeld. Deze overgangsgebieden bieden plaats aan natuur en andere vormen 
van gebruik, waardoor de ontwikkelingsmogelijkheden van de kuststreek ook recreatiefworden 
vergroot. 

Bovenstaande ontwikkelingen vormen samen de belangrijkste aan!cidingen voor de Gebieds
ontwikkeling Perkpolder die vanaf december 2003 van start is gegaan. 
Voor de Gebiedsontwikkeling Perkpolder als geheel is de volgende overkoepelende doclstelling 
geformuleerd: 

"De totstandkorning van een integrale gebiedwntwikkeling in het gebied !ussen Kloos
terzande en Perkpolder, teneinde de Kop van Hulst een impuls Ie geven len aanzien van 
economische dynamiek, leefbaarheicl, belevingskwaliteit en natuurontwikkeling". 

Dc planvorming voor de Gebiedsontwikkeling Perkpolder is opgepakt conform de prineipes van 
ontwikkelingsplanologie. Hierbij is gestreefd naar een integrale aanpak waarbij de diverse sepa
rate planonderdclen in nauwe onderlinge samenhang door de diverse partUen zijn uitgewerkt. 
Dc plannen voor de Gebiedsontwikkeling Perkpolder zijn op deze manier de afgelopen jaren in 
feite "gegroeid" tot wat ze nu zUn. In dit ontwikkelingsproees kunnen de volgende belangrUke 
Ukmomenten worden aangegeven: 
• In december 2003 is een ontwikkelingsvisie verschenen waarin de ruimtelijke potenties en 

kansen v~~r het hele grondgebied van de gemeente Hulst op een kansenka31t zUn weergege
ven. 

• Op basis van deze visie hebben de gemeente Hulst, Rijkswaterstaat Zeeland en de Provineie 
Zeeland in juni 2004 vervolgens een intentieverklaring ondertekend om een aantal overeen 
gekomen initiatieven nader uit te werken. 

• Als volgende stap is een masterplan opgesteld voor het he Ie gebied ten noorden van de kern 
Kloosterzande. Dit masterplan is in de startnotitie (februari 2005) opgenomen . 
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• Medio 2005 hebben de betrokken overheden (waaronder inmiddels ook waterschap Zeeuws
Vlaanderen en Dienst Landelijk Gebied) vervolgens samenwerking gezocht met marktpartij
en. Op basis van een prijsvraag zijn AM en Rabo Vastgoed geselecteerd en is de gebieds
ontwikkeling samen met hen verdeI' vormgegeven volgens de principes van "ontwikkelings
planologie'. 

• Dit heeft medio 2006 geresulteerd in een schetsontwerp voor het plangebied Perkpolder. 

1 van het 

Vanwege de omvang van diverse activiteiten die in het kader van de Gebiedsontwikkeling 
Perkpolder zijn voorzien en de te verwachten gevolgen ervan voor het milieu, is het wettelijk 
verplicht om gelijktijdig met het eerste ruimtelijke besluit (in dit geval het nieuwe bestem
mingsplan) een 
milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen. De m.e.r.-procedure is formeel van start gegaan 
met het verschijnen van de startnotitie op 17 febtuari 2005. Vervolgens heeft de startnotitie ter 
inzage gelegen en heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies voor de richt
lijnen voor het MER uitgebracht. In dit advies zijn de inspraakreacties op de startnotitie meege
nomen. Op 2 juli 2005 zijn de definitieve richtlijnen door het coordinerend bevoegd gezag, de 
gemeenteraad van Hulst, vastgesteld. Vanwege een uitbreiding van het plangebied (ook de om
bouw van de N60 is in het plan opgenomen) is in september 2006 een aanvulling op de startno
titie verschenen. 

2. Inhoud van het MER 
Na een inleidend hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 van het MER ingegaan op de probleemstelling 
en het doe1 van de Gebiedsontwikkeling Perkpolder. Het relevante beleidskader en de te nemen 
besluiten zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 beschrijft de be1angrijkste kenmerken 
van het plangebied in de huidige sitllatie en de verwachte autonome ontwikkelingen. De voor
genomen activiteit (realisering van de Gebiedsontwikkeling Perkpolder), varianten en alterna
tieven voor (onderdelen van) de inrichting van het plangebied komen aan de orde in hoofdstuk 
5. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de milieueffecten die worden velwacht als gevolg van de 
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realisering van de voorgenomen aetiviteiten. In hoofdstuk 7 worden de alternatieven uit het 
MER met c1kaar vergc1ekeu en worden het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) en het 
Voorkeursalternatief(VA) toegelieht. Hoofdstuk 8 van het MER tens lotte bevat een overzieht 
van leemten in kennis en informatie en geeft een eerste aanzet voor het evaluatieprogramma. 

3. Beleidskader en te nernen besluiten 
In hoofdstuk 3 van het MER is het relevante beleidskader voor de Gebiedsontwikkeling Perk
polder opgenomen, uitgesplitst in internationaal beleid, Rijksbeleid, provineiaal en regionaal 
bcleid en tenslotte gemeentelijk beleid. Daarbij is tevens aangegeven wat de invloed ervan is op 
de voorgenomen ontwikkeling van de Gebiedsontwikkeling Perkpolder. Zo wordt onder andere 
ingegaan op eventueel verpliehte (extra) natuureompensatie bij verlies van natuur- en land
sehapswaarden, de verpliehting tot het uitvoeren van areheologiseh onderzoek en het ontwikke
len van een duurzaam watcrsystecm, 

Het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Hulst uit juli 2004 dient te worden aangepast om 
realisering van de Gebiedsontwikkeling Perkpolder mogelijk te maken. Voor het opstellen van 
een nieuw bestemmingsplan dient de procedure conform de Wet op de Ruimtelijke Ordening te 
worden gevolgd. Deze bestemmingsplanproeedure wordt in samenhang met de m.e.r.-proeedure 
doorlopen. Dam'naast is het in verband met de aanpassingen aan de primaire waterkering langs 
de Westersehc1de bij het voonnalige veerplein en de veerhaven nodig dat er een dijkverleg
gingsplan conform artikc1 7 uit de Wet op de Waterkering wordt opgesteld. Hiervoor zal te zij
ncr tijd een Besluit-MER worden opgestcld. Om de realisering van de Gebiedsontwikkeling 
Perkpolder mogelijk te maken, zal tevens een aantal andere procedures doorlopen moeten wor
den. Hierbij moet onder andere worden gedaeht aan vergunningen en/oftoestemmingen in het 
kader van de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, het Bouwbesluit, de Woningwet, de Wa
tertoets en het Besluit luehtkwaliteit 2005. 

4. De voorgenornen activiteiten 
Dc gebiedsontwikkeling Perkpolder is een integraal project dat is opgebouwd uit diverse dec1ae
tiviteiten die onlosmakelijk met clkaar verbonden zijn en derhalve in onderlinge samenhang 
moeten worden bezien. Globaal gezien zijn in het plangebied de volgende ontwikkelingen over
een gekomen: 
• Dc aanleg van een jaehthaven in de voormalige veerhaven van Perkpolder met 350 ligplaat-

sen; 
• Het realiseren van circa 150 il250 permanente woningen en 200 deeltijdwoningen; 
• Dc aanleg van een voorwaardig golfterrein van 18 holes (inel. c1ubhuis en oefenfaeiliteiten); 
• Het realiseren van een nieuw buitendijks natuurgebied met een omvang van circa 75 ha; 
• Het ten behoeve van de natuureompensatie binnenwaarts verleggen van de huidige primaire 

waterkering langs de Westerschc1de; 
• Het bieden van mimte voor het pilotprojeet ComCoast, waarmee innovatieve eoneepten rond 

waterkeren worden verkend en toegepast; 
• Dc aanleg van binnendijkse (zilte) natuur in de Westc1ijke Perkpolder (circa 35 ha), 
• Het herinriehten van de N60 tussen de voormalige veerhaven en Kuitaart; 
• Het uitbreiden van bestaande recreatieve voorzieningen (o.a. strand); 
• Het in samenhang met bovengenoemde aetiviteiten waar nodig aanpassen van bestaande 

wegen en waterlopen. 

5. Varianten en alternatieven in het MER 
In het MER zijn voor diverse onderdelen nit het plan varianten voor de inriehting benoemd. Het 
gaat daarbij onder andere om: 
• het aantalligplaatsen in de jaehthaven (350 of 500 ligplaatsen); 
• het aantal en de ligging van zowc1 de permanente woningen (150 il250 woningen en 50 

rood-voor-groen-woningen) als de deeltijdwoningen (200 woningen); 
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• de ligging van de golfbaan (aileen direct ten westen van de N60 of ook in de Westelijke 
Perkpolder); 

• de inrichting en omvang van de buitendijkse natuur (40 ha of75 ha); 
• het type binnendijkse natuur (brak milieu met stagnant water of zilt milieu met een beperkt 

getij); 
• de ligging van de nieuwe primaire waterkering (Kalverdijk ofNoorddijk); 
• het al dan niet opwaarderen van een dee I van de N60 tot regionale waterkering; 
• de ligging van de N60 (bovenop de kruin van de nieuwe waterkering of op maaiveldniveau); 
• het strand (of weI handhaven in huidige vorm en gebruik, of wei opspuiten met zeezand). 

Navolgend zijn de varianten nogmaals weergegeven. 

Figuur 2 Varianten planonderdelen 

Planonderdeef Nu/ahematief Alternatief "Ma&terplan" Alternatief "Schetsontwerp" 

Jachthaven n.v.1. ·350 ligplaatsen 

Wonen n.v.l. 

t5 Grontmij 

. open ve rbinding met buitendijkse natuur 

·150 permanente woningen grenzend aan 
noordkanl Kloosterzande 

. 200 deeltijdwoningen bij haven Perkpolder 

Variant 350 woningen 

·350·500 Iigplaalsen 
. geen open ve rbinding buitendijkse natuur 

--'--.,....,,-~-,---: 

Impressie jachthaven Perkpokier 

·250 permanente woningen op veerplein 
- 20J deeltijdwoningen Westelijke Perkpolder 
. 50 woningen in halfopen landschap 

Variant 500 woningen 

193311 .mbg.312.R003, revisie 0 

Pagina 7 van 13 



Golfbaan 

Builendijkse 
natuuI 

Binnendijkse 
natuut 

Primaire 
waterkering 

n.v.t. 

n.v.l . 

n.v.1. 

huidige 
kering 
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• in zone len weslen van de 1\60 • deels ten westen van N60 

· tussen Klooslerzande en nieuwe jachlh aven - deels in Weslelijke Perkpolder 

Variant. We.st N60 Variant. West N60 + We.stelij,e Perkpolder 

- ca. 40 heclare · ca. 75 hectare 

- vee rh aven , veerplein,Ooslelijke Perkp olde r • Oostelijke Perkpolder, Noord· hofpolder, Noorddijkpolder 

• inslroom uil jachlhaven via opening in dijk - inslroom uil Wesl erschel de via opening in oostelijke zeedijk 
langs de havBi"-_ _______ .-, 

Valiant 
40 hectare 

n.v.1. 

• via westzrjde veerplein, l'-I)O en Kalverdijk 

- veerplein builendijks 

Variant 75 hectare 

ca . 35 ha binnendijkse naluur in de Westelijke Perkpolder. 
Subvarianlen: 

- zonder inlaat zeewater 

• inlaat zeewater en 70 cm peilverschil 

Impressie binnendijkse nfI/wr 

Westelij,e PerkpoJder 

. via oostzijde Hart van Perk-polde r, I'8l en Noorddijk (= zuidzijde 
Noordhofpolderl Noorddijkppolder) 

- veerplein binnendijks 

Variant Noorddijk 
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Regionale 
waterkering 

n.v. t. n.v.1. Varianten: 
· wei regionale kering 

N60 huidige wa g . hand ha ven ofversmallen (1 x2 rijstroken) 
· ligging op maaiveldhoogte 
· westzijde van waterkering 

' .O· NAP I _ . 

Variant Al BO Laag 

SOIl- NAP 
. I.lS 
'3 00' 

· geen regionale kering 1=,--1;.,0,. 

Variant met 
region ale waterkering 

· aanleg nieuwe weg (1 x2 rijstroken) 
· hoge ligging 
· op kruin van de waterkering 

,> 

Variant Al60 Hoog 

8.0+NAP , -

Strand Huidige 
strand 

· Huidige Strand · ophogen strand 

Impressie strand Perkpolder 

De verschillende varianten zijn vervolgens gecombineerd tot de altematieven voor het MER: 
I. Nulaltematief. In dit altematief gaat de realisering van de Gebiedsontwikkeling Perk

polder niet door en wordt het huidige overwegend agrarische grondgebruik voortgezet. 
Het nulaltematief vormt het referentiepunt voor de effectbeschrijvingen in het MER. 
Uitgaande van de noodzaak voor een stevige nieuwe economische impuls voor het ge
bied, en waarbij de buitendijkse natuuronlwikkeling als verplichte natuurcompensatie 
dient te worden gezien, wordt dit alternatief echter niet als reeel aangemerkt. 

2. Mastemlan-alternatief (zie figuur 3). In het Masterplan is vanuit een aantal steden
bouwkundige thema' s gezocht naar logische combinaties van inrichtingsvarianten voor 
de gewenste ontwikkelingen in het plangebied. Op basis hiervan zijn drie inrichtings
modellen samengesteld die als mogelijke alternatieven in de startnotitie zijn opgeno
men. Het Masterplan-alternatief is een combinatie van deze drie modellen en is gebruikt 
als startpunt voor het MER. 

3. Schetsontwerp-alternatief (ziefiguur 4). Het Schetsontwerp is tot stand gekomen in een 
publiek-private samenwerking en is zoals gezegd uitgewerkt volgens de principes van 
onlwikkelingsplanologie. Sinds het opstellen van het Masterplan en de startnotitie heef! 
hel project zich ontwikkeld tot het schetsontwerp dat eind 2006 als onderdeel van de 
haalbaarheidsstudie is verschenen. Het schetsontwerp voldoet aan de publieke doelen en 
benut de kansen in de markt. De onderdelen van het plan hangen zowel conceptueel als 
uitvoeringstechnisch met elkaar samen. Het schetsontwerp-alternatief vonnt het tweede 
inrichtingalternatief voor het MER . 
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Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de verschillende milieueffecten van de
ze drie inrichtingsalternatieven zijn vervolgens het Meest Milieuvriendelijke Alternatief en 
het Voorkeursalternatief geformuleerd: 
4. Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). Het MMA is het alternatief waarbij de 

best bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu worden toegepast en de 
beoogde doelstelling toch wordt gerealiseerd. Negatieve effecten voor natuur en milieu 
worden gemin imaliseerd. 

5. Voorkeursalternatief (VA). Nadat de effecten van de verschillende inrichtingsalterna
tieven met elkaar zijn vergeleken, en het MMA is uitgewerkt, kan het uiteindelijke 
voorkeursalternatiefvan de gezamenlijke initiatiefnemers voor de Gebiedsontwikkeling 
Perkpolder worden vastgesteld. Het gaat daarbij om een alternatief dat voldoet aan de 
doelstellingen van aile initiatiefnemers en dat financieel haalbaar is. Het V A wordt in 
het bestemmingsplan verankerd. 

Figuur4 

.f Grontmij 

Gebiedsontwikkeling Perkpoider: Masterpian-aiternatief 

Gebiedsontwikkeling Perkpoider: Schetsontwerp-aiternatief 
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6. Milieueffecten: geomorfologie en bodem 
Voor wat betreft de milieueffeeten ten aanzien van de aspeeten geologic en geomorfologie be
staan er geen noemenswaardige versehillen tussen het Masterplan-alternatief en het Sehetsont
werp-alternatief. In be ide inriehtingsalternatieven blijkt dat het huidige maaivcldverloop zeer 
ingrijpend wijzigt ten opziehte van het nulalternatiefvanwege het omvangrijke grondverzet dat 
plaatsvindt door afgravingen (ten behoeve van de natuurontwikkeling) en ophogingen (ten be
hoeve van de dijkaanleg en woningbouw). Met betrekking tot de effeeten van de voorgenomen 
ingrepen op de morfologie in het plangebied scaort het Sehetsontwerp-alternatief wat negatiever 
dan het Masterplan-alternatief omdat de hoogteversehillen in dit alternatief wat groter zijn en de 
ontgravingen omvangrijker. Dc e[feeten van de wijzigingen in de morfologische gestcldheid ter 
plaatse van het op te hogen strand en de nieuwe opening in de dijk langs de Westersehclde zijn 
thans nog niet bekend. I-liervoor wordt aanvullend onderzoek gedaan. 
Met betrekking tot het milieuaspect bodem blijkt dat het Sehetsontwerp-alternatief op enkcIe 
criteria wat negatiever seoort dan het Masterplan-alternatief. In het Masterplan-alternatief is 
ervan uitgegaan dat een gesloten grondbalans wordt gerealiseerd, maar v~~r de realise ring van 
diverse onderdelen uit het Sehetsontwerp-alternatief(woningbouw, N60, dijkaanleg en strand) 
is vee I extra grond nodig, materiaal dat van cIders moet worden aangevoerd. Dc kans op het 
optreden van zettingen is in het Sehetsontwerp-alternatief groter omdat in dit alternatief het 
veerplein en de N60 worden verhoogd. 

7. Milieueffecten: grond- en oppervlaktewater en waterkeringen 
Ten aanzien van het aspect grondwater blijkt dat in het Schetsontwerp-alternatief de grondwa
terstanden zowcl in de variant met als zonder inlaat van zout water in de Westelijke Perkpolder 
wat meer worden betnvloed dan in het Masterplan-alternatief. Dit komt doordat in het Master
plan-alternatiefhet huidige peilbeheer in de Westelijke Perkpolder gehandhaafd blijft, terwijl in 
het Sehetsontwerp-alternatief in deze polder nieuwe binnendijkse natuurontwikkeling is voor
zien. Ais gevolg van de inlaat van zout water, zal het waterpeil stijgen. Omdat het gebied vrij 
zal afwateren op de Westersehelde, zal ook de grondwaterstand stijgen. Indien geen inlaat wordt 
gerealiseerd, zal het oppervlaktewaterpeil worden verhoogd, waardoor de grondwaterstand 
eveneens stijg!. 
Het Masterplan-alternatiefvoorziet in de realisering van 40 ha nieuwe buitendijkse natuur in de 
Oostelijke Perkpolder, terwijl in het Sehetsontwerp-alternatief75 ha nieuwe buitendijkse natuur 
is gepland. Dc omvang van de effeeten is hier dus ook groter. 
Ten aanzien van de kwaliteit van het grondwater is gestcld dat mag worden verwaeht dat in bei
de inriehtingsalternatieven een verbetering ten opziehte van de huidige situatie wordt gereali
seerd omdat het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddclen afneemt, zodra het agrariseh 
gebruik van de gronden wordt becindigd. In het Sehetsontwerp-alternatief wordt verder ver
waeht, dat door de inlaat van zout water het gehalte aan ehloriden in het grondwater zal toene
men, wat een versleehtering v~~r het zoete water beteken!. I-lieromtrent zal nog nader hydrolo
giseh onderzoek worden uitgevoerd. 

Voor wat betreft het aspect oppervlaktewater SCOOlt het Sehetsontwerp-alternatief op een aantal 
beoordelingseriteria wat minder gunstig dan het nulalternatief en het Masterplan-alternatief. Net 
zoals bij het grondwater worden deze effecten ook hier veroorzaakt door het al dan niet handha
ven van het huidige peilbeheer en het maken van een inlaat in de WestcIijke Perkpolder. Daar
naast zal door de bouw van nieuwe woningen de hoeveclheid verhard oppervlak in het plange
bied toenemen. Doordat in de toekomst ook de bestaande woningen die nu nog op het opper
vlaktewater lozen worden aangesloten op de riolering, zal de oppervlaktewaterkwaliteit verbete
ren ten opziehte van de huidige situatie. 

Met betrekking tot het aspect waterkeringen blijkt dat de effecten van beide inriehtingsalterna
tieven overwegend positiefvan aard zijn omdat het plangebied op termijn beter zal zijn be
schennd tegen overstromingen dan in de huidige situatie zonder aanpassingen. Diverse Com
Coast-eoneepten spclen daarbij in het Sehetsontwerp-alternatief een bclangrijke ro1. 
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8. Milieueffecten: natuur en landschap, cultuurhistorie en archeologie 
Ten aanzien van het milieuaspeet natuur bestaan er duidelijke versehillen tussen de twee inrieh
tingsalternatieven nit het MER. Oeze versehillen worden met name veroorzaakt door de in het 
Sehetsontwerp-alternatief geplande ophoging van het strand waarbij bijna 40 ha kwalifieerende 
habitat verloren gaat. Door de aanleg van nieuwe binnen- en buitendijkse natuur komt er we lis
waar ook nieuwe kwalifieerende habitat bij, maar omdat de nieuwe buitendijkse natuur nog 
voortvloeit uit de eompensatieverpliehtingen als gevolg van de tweede verdieping van de Wes
tersehelde, mag deze in dit verband niet worden meegeteld. Voor wat betreft de toename van 
nieuwe natuurwaarden seoort het Sehetsontwerp-alternatief aanmerkelijk positiever dan het 
Masterplan-alternatief, vanwege het grotere oppervlak aan nieuwe natuur dat wordt gereali
seerd. Met betrekking tot het vcr lies en/of de aantasting van besehermde sootten in het gebied 
bestaan geen grote versehillen tussen de beide inriehtingsalternatieven. 

Voor wat betreft het aspect landschap blijkt uit de effeetbesehrijving dat de landsehappelijke 
kwaliteiten van het plangebied als gevolg van de realisering van de Gebiedsontwikkeling Perk
polder toenemen. Vanwegc de nauwe en doordaehte samenhang tussen de diverse planonderde
len seoort het Sehetsplan-altcrnatief in dat opzieht extra positief. 

Voor wat betreft het aspect eultuurhistorie gcldt als uitgangspunt in be ide alternatieven dat be
staande eultuurhistorisehe strueturen en clementen zoveel mogelUk worden ingepast. Eehter, in 
de oostelijke Perkpolder, waar de nieuwe bnitendijkse natuur is voorzien, zullen in beide alter
natieven de Kalverdijk en een historisehe boerderij verdwijnen. Ten aanzien van het aspect ar
eheologie is geeonc1udeerd dat de huidige areheologisehe betekenis van het gebied zeer beperkt 
is en de kans op het aantreffen van areheologisehe vondsten gering is. Oit geldt voor aile alter
naticvcn. 

Bet huidige (overwegend agrarisehe) grondgebruik van het plangebied zal in aile alternatieven 
ingrUpend wijzigen. In diverse studies was eehter reeds aangegeven dat de neergaande trend die 
zieh in de afgelopen jaren had ingezet zieh ook in de toekomst zal doorzetten en de landbouw 
voor versehillende bedrijven in het gebied steeds minder toekomstperspeetief zal hebben. 

9. Milieueffecten: infrastructuur 
Ten aanzien van het aspect infrastruetuur bestaan er sleehts geringe versehillen tussen de inrieh
tingsalternatieven. De belangrijkste versehillen zijn de hoogteligging van de gcreeonstrueerde 
N60 en de verkeersintensiteiten op het gedeelte van de N60 tussen het Hart van Perkpolder en 
de kern Kloosterzande. In het Masterplan-alternatief is er namelijk van nit gegaan dat de nieuwe 
woningen direct ten nOOl'den van Kloosterzande worden gerealiseerd, waardoor het verkeer niet 
door hoeft te rijden tot aan het meer noordelijk gelegen Hart van Perkpolder bij de voormalige 
veerhaven. Voor wat betreft langzaam verkeer is in aile alternatieven sprake van een verbetering 
ten opziehte van de huidige situatie als gevolg van de aanleg van een nieuw vrijliggend fietspad 
parallel aan de N60 en diverse reereatieve langzaamverkeerroutes door het gebied. 

10. Milieueffecten: leefbaarheid 
De milieueffeeten die ingaan op de leefbaarheid in het gebied hebben betrekking op geluid, tril
lingen, luehtkwaliteit en veiligheid. Ten aanzien van het aspect geluidChinderl blijkt dat het 
Sehetsontwerp-alternaticf negatiever seoort dan het Masterplan-alternatief, voor wat betreft het 
wegverkeersgeluid en het seheepvaartgeluid. Oit versehil wordt veroorzaakt door de situering 
van de permanente woningen. Ten aanzien van het aspect trillingen is in het MER geeonc1u
deerd dat in geen van de alternatieven grote trillingshinder wordt vetwaeht. Met betrekking tot 
het aspect luehtkwaliteit is geeonc1udeerd dat zowcl in het referentiejaar 2005 als in het peiljaar 
2015 na realisering van de Gebiedsontwikkeling Perkpolder wordt voldaan aan de normen uit 
het Besluit luehtkwaliteit 2005. Dc waarden voor 2015 zijn zelfs lager dan die voor 2005. Oit 
geldt voor aile alternatieven . 
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Met betrekking tot het thema veiligheid is in het MER onderseheid gemaakt in externe veilig
heid, nautische veiligheid en soeiale veiligheid. Het aspect verkeersveiligheid is reeds bij het 
thema infrastruetuur aan bod gekomen en de beseherming tegen overstromingen is bij de beoor
dc1ing van de waterkeringen besproken. Ten aanzien van de externe veiligheid is gestc1d dat het 
aantal mensen, dat in het plangebied verblijfl als gevolg van de realisering van de Gebiedsont
wikkc1ing Perkpolder weliswaar zal toenemen, maar dat dit gezien de ligging van de risieoeon
touren en de oricntatiewaarde van het groepsrisieo in geen van de alternatieven tot knc1punten 
leidt. Het aantal reereatievaartuigen en daarmee ook de statistisehe kans op een aanvaring zal 
tocncmcn als gcvolg van de uitvoering van de voorgenomcn activitcitel1, maar omdat zccvaart 
en reereatievaart ieder een apart gedeelte van de vaarweg gebruiken, is gesteld dat de nautische 
veiligheidsrisico's niet noemenswaardig zullen veranderen. Rijkswaterstaat is voornemens een 
aanvullend onderzoek te laten uitvoeren waarbij oak de variant met 500 ligplaatsen wordt door
gerekend. Ten aanzien van de soeiale veiligheid is tens lotte gesteld dat in beide alternatieven op 
diverse momcnten en in diverse stadia van de planontwikkeling uitdrukkelijk rekening zal wor
den gehouden met gerichte maatregc1cn om de sociale veiligheid te optimaliseren. 

11. Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) 
Op basis van de resuHaten van de effectbeschrijvingcn van de versehillende alternatieven zoals 
hierboven samengevat zijn weergegeven, is in hoofdstuk 7 van het MER bezien in hoeverre het 
ontwerp voor de Gebiedsontwikkc1ing Perkpolder vanuit milieuoogpunt nag kan worden aange
seherpt. Zoals eerder is gestc1d, zijn voor dit project de prineipes van ontwikkc1ingsplanologie 
gevolgd en zijn de diverse deelactiviteiten in nauwe samenhang in een langdurig ontwerp- en 
ontwikkc1ingstrajeet tot stand gekomen. Het Sehetsontwerp vonnt daarom de basis voor het 
MMA dat naar aanleiding van de uitkomsten uit de effeetbeoordc1ing op een aantal punten 
wordt aangepast. Deze aanpassingen hebben onder andere betrekking op het niet ophogen van 
het strand, de ligging van het fietspad in de Westelijke Perkpolder, een betredingsverbod van de 
zandplaten in de Westersehc1de, het nogmaals kritiseh besehouwen van het noodzakelijke 
grondverzet, het tegengaan van zaute kwc1 en het nemen van aanvullende maatregc1en om hin
der voor omwonenden gedurende de aanlegtilse verder te minimaliseren. 

12. Voorkeursalternatief (VA) 
Op basis van het MMA is vervolgens het voorkeursalternatief (VA) voor de Gebiedsontwikke
ling Perkpolder gefonnuleerd, dat in het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied wordt veran
kerd. Bij het samenstellen van het V A is tevens uitdrukkelijk bezien op welke wijze de ecrder 
gefonnuleerde algemene doelstellingen van het project het beste kunnen worden gerealiseerd. 
Het Sehetsontwerp zoals dat in de huidige vorm is opgesteld, voldoet het best aan deze doc1stc1-
ling. Betrokken partijen (zowcl publieke als private partijen) hcbbcn aangegeven de 'optimalise
ringsitems' die in de vorigc paragraaf zijn benoemd voor het MMA - zoveel als haalbaar en in
pasbaar is - mee te willen nemen bij de verdere uitwerking van het Schetsontwerp tot het ste
dcnbouwkundig plan zodat het uiteindelijke VA in grate mate overeen zal komen met het 
MMA. 
Oak de thans nag aanwezige leemten in kennis zullen dan zijn teruggebraeht. Het gaat hierbij 
onder andere om het nag uit te voeren verziltingsonderzoek, de morfologisehe en hydrologisehe 
modelberekeningen en het onderzoek naar de nautisehe veiligheid bij een jaehthaven met 500 
ligplaatscn. 

Dc samenstelling van de versehillende alternatieven inclusief MMA en V A is in het MER in een 
afsluitende overziehtstabc1 nogmaals weergegeven. 

Dc gevolgde werkwijze van de ontwikkelingsplanologie heef! uiteindelijk geleid tot een plan 
dat steeds beter is geworden, ondanks het feit dat de milieueffeeten dam'door soms oak zijn toc
genomen. De positieve effeeten voor het gebied zijn namelijk oak grater. 
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