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Artikell 

1.1 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland 

INlEIDENDE REGElS 

In deze regels wordt verstaan onder: 

Begrippen 

Plan: 
het inpassingsplan "Waterdunen" van de provincie Zeeland. 

~ 
oranJewoud 

1.2 Inpassingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand-NLIMRO met de 

bijbehorende regels en bijlagen. 

1.3 Aan- en uitbouw: 
een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te 

onderscheiden is van het hoofdgebouw. 

1.4 Aan-huis-gebonden beroep: 
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, 

juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wei het uitoefenen van 

een beroep op medisch, paramedisch oftherapeutisch gebied, welke door hun beperkte 

omvang in een gedeelte van een woning en de daarbijbehorende bebouwing worden 

uitgeoefend. 

1.5 Aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6 Aanduidingsvlak: 
een op de verbeelding aangegeven vlak waarop een aanduiding betrekking heeft. 

1.7 Afgewerkt bouwterrein: 
de hoogte van de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde omringende grond; 

bij hellende terreinen: het hoogste punt van de gebouwen en bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde omringende grond; 

1.8 Achtererf: 
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel van 

het hoofdgebouw of achter een denkbeeldige Iijn in het verlengde ervan. 

1.9 Bebouwing: 
een of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 
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1.10 Bedrijf: 
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en 

verhandelen van goederen dan weI op het bedrijfsmatigverlenen van diensten, waarbij 

eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als niet zelfstandig onderdeel van de 

onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte 

of herstelde goederen, dan weI goederen die in rechtstreeks verband staan met de 

uitgeoefende handelingen. 

1.11 Bedrijfs- of dienstwoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning 

door Chet huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op 

de bestemming van het gebouw of het terrein. 

1.12 Beeldkwaliteitsdeskundige: 
een door burgemeester en wethouders dan weI gedeputeerde staten aan te wijzen 

onafhankelijke deskundige of commissie van deskundigen inzake stedenbouw en 

Clandschaps)architectuur, welke advies uitbrengt aangaande de beeldkwaliteitsaspecten 

met betrekking tot het bouwen in en inrichten van het plangebied Waterdunen na toetsing 

van de plannen aan het beeldkwaliteitsplan "Verblijfsrecreatieterrein Waterdunen" Cmaart 
2010); 

1.13 Bestaande afstands-, hoogte-, inhouds-, en oppelVlaktematen: 
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan tot stand zijn gekomen of tot stand kunnen komen met 

inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet. 

1.14 Bestemmingsgrens: 
een grens vormt van een bestemmingsvlak. 

1.15 Bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.16 Bijgebouw: 
een vrijstaand gebouw of hooguit door middel van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

met een hoofdgebouw verbonden gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel 

gelegen hoofdgebouw zoals bijvoorbeeld garages, hobbyruimten, bergingen en 
huisdierenverblijven, maar geen woon- en werkruimten. 

1.17 Bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen ofveranderen en het 

vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 

veranderen van een standplaats. 

1.18 Bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak. 

1.19 Bouwlaag: 

blad 3 van 3 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane 

grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder. 

RUimtelijke Ontwikkeling & Economie 
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1.20 Bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten. 

1.21 Bouwperceelgrens: 
De grens van een bouwperceel. 

1.22 Bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.23 Bouwwerk: 
elke constructie van en ige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of 

op de grond bedoeld om ter plaatse te functioneren. 

1.24 Centrale bedrijfsmatige exploitatie: 
het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een gezamenlijk beheer 

en exploitatie van recreatiewoningen, gericht op het bieden van - permanent wisselende 

- recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden 

1.25 CROW/ASW: 
de parkeernormen volgens de ASW (Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen), 

Parkeerkencijfers-basis voor parkeernormering, CROW, Publicatie 182 zoals opgenomen 

in bijlage 4 van deze regels. 

1.26 Dagrecreatie: 
het tussen zonsopgang en zonsondergang benutten van voor de recreatie bestemde, c.q . 

ingerichte gronden en voorzieningen. 

1.27 (Dag)recreatief medegebruik: 
een (dag)recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de 

bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan; 

1.28 Dakkapel: 
een constructie ter vergroting van een gebouw, welke zich tussen de dakgoot en de nok 

van een dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de 

onderzijde van de constructie in het dakvlak is geplaatst. 

1.29 Dakopbouw: 
een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich boven de dakgoot bevindt, 

waarbij deze constructie (deels) boven de oorspronkelijke nok uitkomt en de onderzijden 

van de constructie in een of beide dakvlak(ken) is (zijn) geplaatst. 

1.30 Detailhandel: 

blad 4 van 4 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen 

en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik 

of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

Ru imtelijke Ontwikkeling & E(onomie 
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1.31 Detailhandel in dagelijkse goederen: 
detailhandel in voedings-en genotmiddelen (foodsector) alsmede detailhandel in 

dagelijkse (huishoudelijke) goederen. 

1.32 Detailhandel in niet-dagelijkse goederen: 
detailhandel in duurzame en/of gebruiksgoederen (non-foodsector), zoals kleding en 

schoeisel, elektrische apparaten en overige goederen, voor lover geen detailhandel in 

dagelijkse goederen. 

1.33 Erf: 
de buiten het bouwvlak gelegen gronden op een bouwperceel. 

1.34 Estuariene natuur: 
natuur dat wordt gekenmerkt door een natuurlijke overgangszone van rivier- naar 

zeewater dat onder invloed van het getij voortdurend verandert. 

1.35 Gebiedscommissie: 
de gebiedscommissie van de gebiedsgerichte aanpak West-Zeeuws-Vlaanderen 

1.36 Gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt. 

1.37 Grondgebonden agrarisch gebruik: 
agrarisch gebruik, gericht op het voortbrengen van producten op de open grond door 

mid del van het telen van gewassen. 

1.38 Hoofdgebouw: 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen 

dan wei gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 

1.39 Hoofd(woon)verblijf: 
de plaats waar een persoon gedurende een jaar de meeste nachten doorbrengt in 

combinatie met de plaats waar het socia Ie leven van de persoon zich afspeelt. 

1.40 Horecabedrijf: 
een bedrijf gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en 

dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en / of het bedrijfsmatig 
verstrekken van nachtverblijf. 

1.41 Hotel: 
een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met als 

nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en dranken voor consumptie ter plaatse. 

1.42 Hotelkamer: 
voor logie cq overnachting bestemde al dan niet uit meerdere ruimten bestaand verblijf 

dat via een entree toegankelijk is. 

1.43 Kampeermiddelen: 
a. tenten, tentwagens, kampeerauto's of toercaravans; 

blad 5 van 5 Rulmtelljke Ontwikkeling & Economie 
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b. enige andere onderkomens of enige andere voertuigen of gewezen voertuigen of 

gedeelten daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge artikel40 

van de Woningwet een bouwvergunningvereist is; 

een en ander voorzover deze onderkomens ofvoertuigen geheel often dele blijvend zijn 

bestemd of opgericht, dan weI worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief 

nachtverblijf en waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben. 

1.44 Kampeerseizoen: 
de periode van 15 maart tot en met 31 december. 

1.45 Kantoor(ruimte)/praktijkruimte: 
een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van 

diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, 

paramedisch, therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied. 

1.46 Kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten: 
het in een woning door de bewoner op beroepsmatig wijze uitoefenen van activiteiten 
anders dan een aan-huis-gebonden beroep en/of het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen 

van activiteiten, waarvoor geen melding- ofvergunningplicht op grond van het 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer geldt en die door de beperkte omvang 

in een gedeelte van een woning worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire 

functie behouden en herkenbaar blijft. 

1.47 Kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen: 
voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, 

informatieborden en banken, ten behoeve van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, 

vissen, zwemmen, kanoen en natuurobservatie. 

1.48 Landschapswaarde: 
de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van de 

aardoppervlakte, die wordt bepaald door de herkenbaarheid en de identiteit van de 
onderlinge samenhang tussen levende en niet-levende natuur. 

1.49 Landschaps- en/of natuurbeschermingsdeskundige: 
een door burgemeester en wethouders dan weI gedeputeerde staten aan te wijzen 

deskundige of commissie van deskundigen inzake het landschapwaarden, 

cultuurhistorische waarden en / of natuurwaarden. 

1.50 Mantelzorg: 
het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of 

sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband. 

1.51 Natuurwaarde: 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en/of fauna . 

1.52 Nieuwe Economische Drager (NED): 

blad 6 van 6 

een nevenactiviteit die bij een agrarisch bedrijf, of als zelfstandige activiteit bij een 

voormalig agrarisch bedrijf, mag worden ondernomen. 
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1.53 Nevenactiviteit: 
niet-agrarische activiteiten die in ruimtelijk opzicht ondergeschikt zijn aan de 

hoofdfunctie op een (voormalig) agrarisch bouwvlak. 

1.54 NEN: 
door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luide op 

ten tijde van de inwerkingtreding van het plan . 

1.55 Nutsvoorzieningen: 
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 

gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 
telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en 

apparatuur voor telecommunicatie. 

1.56 Ondergronds: 
beneden peil. 

1.57 Overkapping: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

1.58 Peil: 
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg of de kruin van een dijk grenzen: de 

hoogte van die weg respectievelijk kruin van de dijk; 

b. bij Iigging in het water: het Normaal Amsterdams Peil (NAP); 

c. voor strandpaviljoens op gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van horeca -

strandpaviljoen' en daar waar in de regels specifiek is aangegeven: het Normaal 

Amsterdams Peil (NAP); 

d. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde 

hoogte van het aansluitende afgewerkte bouwterrein. 

1.59 Permanente bewoning: 
als een recreatiewoning of kampeermiddel niet - conform de recreatieve bestemming 

voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt, maar als hoofd(woon-)verblijf; 

1.60 Praktijkruimte: 
een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van 

diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, 

paramedisch, therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied. 

1.61 Recreatiewoning: 
een permanent ter plaatse aanwezig gebouw, geen woonkeet of geen caravan of andere 

constructie op wielen zijnde, dat bedoeld is door een persoon, huishouden of daarmee 

gelijk te stellen groep van personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een 
gedeelte van het jaar te worden gebruikt. 

1.62 Seizoensgebonden standplaats: 

blad 7 van 7 

een terrein of gedeelte van een terrein bestemd voor de plaatsing van een 

kampeermiddel, inclusief bij het kampeermiddel behorende ondergeschikte 

onderkomens, zoals bijzettenten, uitsluitend gedurende het kampeerseizoen. 
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1.63 Seksinrichting: 
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van 

erotisch-pornografische aard plaatsvinden . Onder een seksinrichting wordt in ieder geval 

verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een 

prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in 

combinatie met elkaar. 

1.64 Staat van Horeca-activiteiten 
de Staat van Horeca-activiteiten die van deze regels deel uitmaakt. 

1.65 Standplaats: 
een gedeelte van een terrein bestemd voor de plaatsing van een kampeermiddel, inclusief 

bij dat kampeermiddel behorende ondergeschikte onderkomens, zoals bijzettenten. 

1.66 Strandpaviljoen: 
horecavoorziening welke gedurende het gehele jaar als zodanig dienst doet en gelegen is 
op het strand, inclusief bijbehorende terrassen. 

1.67 Supermarkt: 
een zelfbedieningszaak, met een grote diversiteit aan met name levensmiddelen; 

1.68 Verkoopvloeroppervlakte: 
de vloeroppervlakte van voor het publiek toegankelijke winkel- en horecaruimten, 

sanitair- en magazijnruimten uitgezonderd. 

1.69 Voorgevel: 
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met 

meer dan een naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet 

worden aangemerkt. 

1.70 Vrijstaand: 
een woning of gebouw zonder gemeenschappelijke wand met een andere woning of 
gebouw; 

1.71 Water: 
al of niet overdekt werk dienend om in het open baar belang water te ontvangen, te bergen 

en af te voeren, de boven water gelegen taluds, bermen en onderhoudspaden daaronder 

mede te verstaan, dat in de legger is opgenomen. 

1.72 Wed: 
de Wet op de economische delicten, zoals die luidde ten tijde van de inwerkingtreding van 
het plan. 

1.73 Weg: 

blad 8 van 8 

een voor het open baar rij- of ander verkeer bestemde weg of pad, daaronder begrepen de 

daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de weg of pad behorende bermen en zijkanten, 

alsmede de aan de weg Iiggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen. 
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1.74 Woning: 
een (gedeelte va.n een) gebouw dat dient voor de huisvesting van een huishouden. 

Hieronder vallen tevens bijzondere woonvormen in de vorm van begeleid Wonen door 

(Iitht) verstandelijk gehandicapten en ex-psychiatrische patienten. 

1.75 Zijerf: 
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat 

hoofdgebouw tussen de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voor- en achtergevel. 

1.76 ZUte teelten: 
de teelt Van grondgebonden dan wei watergebonden gewassen met een zilt karakter, 
mede ten behoeve van de recreatieve natuurbeleving. 

1.77 Zolder: 

blad 9 van 9 

een gedeelte van een gehouw, waarvan de vrije hoogte tU5sen de bovenkant van de vloer 

en het laagste punt van de onderkant van het dak minder dan 1,50 meter bedraagt. 

Rulmtelljke Ontwikkeling & Economie 



Projectnr.200080 

31 maart2010 

Artike12 

2.1 

2.1.1 
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Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

afstanden: 
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot 
perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.1.2 (bouw)hoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen zoals schoorstenen, 
antennes en naar aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.1.3 breedte en lengte of diepte van een gebouw: 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de 

scheidsm uren. 

2.1.4 dakhelling: 
Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.1.5 goothoogtevan een gebouw: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

2.1.6 inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.1.7 oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 
het bouwwerk. 

2.1.8 vloeroppervlakte 
de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN 2580. 

2.2 Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of 
bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, 
balkons, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en 
overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens 
met niet meer dan 1 meter wordt overschreden. 

blad 10 van 10 Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie 
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3.1 

3.1.1 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland 

BESTEMMINGSREGELS 

Horeca 

Bestemmingsomschrijving 

De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een hotel met ten hoogste 80 hotelkamers; 

b. een bezoekerscentrum met daaraan ondergeschikte detailhandel met een 

verkoopvloeroppervlakte van ten hoogste 100 m2
• 

c. wegen, paden en andere verharding, waaronder de ontsluiting van het hotel en 

parkeervoorzieningen; 

d. groen; 
e. water; 

f. waterhuishoudkundige doeleinden en waterstaatswerken; 

g. bijbehorende voorzieningen; 

3.1.2 Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd: 

a. gebouwen en overkappingen; 

b. (ondergrondse) parkeervoorzieningen; 

c. openbare nutsvoorzieningen; 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.1.3 Voor de als Horeca aangewezen gronden dient voorzien te worden in voldoende 

parkeerplaatsen, waarbij de volgende voorwaarden gelden: 
a. parkeren dient te geschieden op eigen terrein; 

b. het minimaal benodigde aantal parkeerplaatsen wordt bepaald op basis van de 

CROW/ASW-normen, zoals opgenomen in bijlage 4 van deze regels; 

c. het minimaal benodigde aantal parkeerplaatsen kan minder zijn wanneer sprake is 

van gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen ten behoeve van verschillende 
functies (dubbelgebruik). 

3.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

3.2.1 Gebouwen en overkappingen 

blad 11 van 11 

Voor het bouwen van een hotel, met bijbehorende voorzieningen, gelden de volgende 

regels: 

a. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de aangeduide maat; 

b. de afstand van gebouwen tot de bouwperceelgrens bedraagt ten minste 3 meter; 

c. indien gebouwen niet aaneen worden gebouwd dient de onderlinge afstand ten 

minste 3 meter te bedragen. 

d. gebouwen,met uitzonderingvan het bezoekerscentrum, mogen niet binnen de teen 

van de dijk worden gebouwd; 
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3.2.2 Bouwwerken. geen gebouwen zijnde 

3.3 

3.3.1 

blad 12 van 12 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste voor: 
a. muren en erfafscheidingen achter de voorgevel 2.5 meter; 
b. muren en erfafscheidingen voor de voorgevel 
c. overkappingen 
d. lichtmasten en overige masten 
e. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Ontheffing van de bouwregels 

1 meter; 
6 meter; 
10 meter; 
6 meter. 

Bur.gemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.2.1 onder 
a tot een bouwhoogte van ten hoogste 15 meter met dien verstande dat er door een 
beeldkwaliteitsdeskundige schriftelijk een positief advies is uitgebracht. 
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4.1 

4.1.1 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland 

Natuur 

Bestemmingsomschrijving 

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. estuariene natuur; 

~ 
oranJewoud 

b. het behoud, het herstel en/ of de ontwikkeling van de natuur en de landschappelijke 

waarden, betrekking hebbende op het getijdengebied; 

c. dagrecreatief medegebruik; 

d. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen; 

e. groen; 
f. water; 

g. oevers en taluds; 

h. waterhuishoudkundige doeleinden en waterstaatswerken; 

i. bijbehorende voorzieningen. 

4.1.2 Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd: 

a. gebouwen, uitsluitend ten behoeve van de beleving en observatie van de natuur; 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

4.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 3 meter; 

b. het aantal gebouwen bedraagt ten hoogste 6; 

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 

2 meter. 

4.3 Ontheffing van de bouwregels 

4.3.1 Ontheffing van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 4.2 onder c 
tot een bouwhoogte van ten hoogste 5 meter. 

4.4 Aanlegvergunning 

4.4.1 Aanlegverbod 

blad 13 van 13 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Natuur zonder of in afwijking van 

een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de vol

gende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, ofwerkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen ofverharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere opper

vlakteverhardingen; 

b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woe len, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en ophogen; 

c. het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen 

van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

d. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande 

beplanting; 

e. het aanleggen van dammen, kades, duikers, vlonders, schoeiingen of aanlegplaatsen 

voor recreatievaartuigen. 
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4.4.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod 

Het verbod van 4.4.1 is niet van toepassing op werken ofwerkzaamheden die: 

a. de aanleg, het normaal onderhoud en het beheer ten dienste van de bestemming 

betreffen; 

b. werken en werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van watergangen en 

kaden alsmede het baggeren; 

c. het aanbrengen van leidingen en de daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur, voor zover dit voor de waarden van de gronden van geringe 

betekenis moet worden geacht; 

d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

4.4.3 Uitzonderingen op het aanlegverbod - natuurontwikkeling 

Het verbod van 4.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. de aanleg van de nieuwe estuariene natuur betreffen; 

b. werken en werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van nieuwe walergangen 
met bijbehorende aanlegsteigers en kaden ten behoeve van het getijdengebied 

alsmede het baggeren; 

c. het aanleggen van paden voor zover dit voor een doelmatig beheer noodzakelijk is en 

voor zover dit voor de waarden van de gronden van geringe betekenis moet worden 
geacht. 

4.4.4 Voorwaarde voor een aanlegvergunning 

De werken ofwerkzaamheden als bedoeld in 4.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daar

door de natuur- en/of landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden 
aangetast. 

4.4.5 Adviesaanvraag 

Alvorens omtrent het verlenen van een aanlegvergunning te beslissen, wint het college 

schriftelijk advies in bij een landschaps- en/of natuurbeschermingsdeskundige omtrent 

de vraag of door de voorgenomen werken en werkzaamheden het belang van de natuur

en/ of landschapswaarden niet onevenredig wordt geschaad en omtrent de eventueel te 

stellen voorwaarden. 

4.4.6 Strafbepaling 

blad 14 van 14 

Overtredingvan het bepaalde in 4.4.1 is een strafbaarfeit, zoals bedoeld in artikel1a van 
de Wet op de economische delicten (Wed). 
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5.1 

5.1.1 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland 

Natuur - Recreatie 

Bestemmingsomschrijving 

De voor Natuur - Recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

~ 
oranJewoud 

a. het behoud, het herstel en/ of de ontwikkeling van de natuur en de landschappelijke 

waarden; 
b. dagrecreatie met bijbehorende voorzieningen; 

c. groen; 

d. wegen, wandel- en fietspaden en andere verharding; 

e. water; 

f. oevers en taluds; 

g. waterhuishoudkundige doeleinden en waterstaatswerken; 

h. bijbehorende voorzieningen. 

5.1.2 Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd: 
a. gebouwen ten behoeve van dagrecreatie; 

b. gebouwen ten behoeve van de beleving en observatie van natuur; 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

5.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 3 meter; 

b. het aantal gebouwen bedraagt ten hoogste 3; 

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 

2 meter. 

5.3 Ontheffing van de bouwregels 

5.3.1 Ontheffing van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 5.2 onder c 
tot een bouwhoogte van ten hoogste 5 meter. 

5.4 Aanlegvergunning 

5.4.1 Aanlegverbod 

blad 15van 15 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Natuur - Recreatie zonder of in 

afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders 

(aanlegvergunning) de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of 

werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen ofverharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere opper

vlakteverhardingen; 

b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en ophogen; 

c. het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen 

van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

d. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande 
beplanting; 

e. het aanleggen van dammen, kades, duikers, vlonders, schoeiingen of aanlegplaatsen 
voor recreatievaartuigen. 
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5.4.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod 

Het verbod van 5.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. de aanleg, het normaal onderhoud en het beheer ten dienste van de bestemming 

betreffen; 

b. werken en werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van watergangen en 

kaden alsmede het baggeren; 

c. het aanbrengen van leidingen en de daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur, voor zover dit voor de waarden van de gronden van geringe 

betekenis moet worden geacht; 

d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

5.4.3 Uitzonderingen op het aanlegverbod - natuurontwikkeling 

Het verbod van 5.4.1 is niet van toepassing op werken ofwerkzaamheden die: 

a. de aanleg van de nieuwe estuariene natuur betreffen; 

b. werken en werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van nieuwe watergangen 
en kaden ten behoeve van het getijdengebied alsmede het baggeren; 

c. het aanleggen van paden voor zover dit voor een doelmatig beheer noodzakelijk is en 
voor zover dit voor de waarden van de gronden van geringe betekenis moet worden 

geacht. 

5.4.4 Voorwaarde voor een aanlegvergunning 

De werken ofwerkzaamheden als bedoeld in 5.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daar

door de natuur- en/of landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden 

aangetast. 

5.4.5 Adviesaanvraag 

Alvorens omtrent het verlenen van een aanlegvergunn ing te beslissen, wint het college 

schriftelijk advies in bij een landschaps- en/of natuurbeschermingsdeskundige omtrent 

de vraag of door de voorgenomen werken en werkzaamheden het belang van de natuur

en/of landschapswaarden niet onevenredig wordt geschaad en omtrent de eventueel te 

stellen voorwaarden. 

5.4.6 Strafbepaling 

Overtredingvan het bepaalde in 5.4.1 is een strafbaarfeit, zoals bedoeld in artikel1a van 

de Wet op de economische delicten (Wed). 

5.5 Wi;zigingsregels 

5.5.1 Gedeputeerde Staten zijn bevoegd het plan te wijzigen ter plaatse van de aanduiding 

'Wro-zone - wijzigingsgebied 1', met dien verstande dat: 

blad 16 van 16 

a. de gronden mogen worden gewijzigd ten behoeve van verblijfsrecreatie uitsluitend 

met een centrale bedrijfsmatige exploitatie, waarbij er tevens sprake dient te zijn van 

een versterking van de natuur- en landschapswaarden; 

b. een kwaliteitsverbeteringsplan is overlegd met een positief advies van de 

gebiedscommissie; 

c. voldaan wordt aan het principe van verevening, zoals opgenomen in het gebiedsplan 

Natuurlijk Vitaal; 

d. toepassing wordt gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid nadat een privaatrechtelijke 

overeenkomst is gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de 

natuur- en landschapswaarden, de landschappelijke in passing en de ruimtelijke 

kwaliteitswinst. 
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5.5.2 Gedeputeerde Staten zijn bevoegd het plan te wijzigen ter plaatse van de aanduiding 

'Wro-zQne - zilte teelten'., met dien verstande dat: 
a. de gronden uitsluitend mogen worden gebruikt voor het telen van zilte teelten; 
b. er sprake dient te zijn van een versterking de recreatieve beleefbaarheid en 

toegankelijkheid; 
c. er geen sprake mag zijn van aantasting van de natuur· en/of landschapswaarden; 
d. geen gebouwen zijn toegestaan. 

5.5.3 Adviesaanvraag 

blad 17 van 17 

Alvorens omtrent het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid, als bedoeld in lid 5.5.2 te 
beslissen, wint het college sch riftelijk advies in bij de toekomstig beheerder en eigenaar, 

het Zeeuws Landschap, omtrenl de vraag of door de voorgenomen wijziging 
landschappelijk inpasbaar is, voldaan wordt aan het bepaalde in lid 5.5.2, sub b en c, en 

omtrent de eventueel te stellen voorwaarden. 
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6.1.1 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland 

Recreatie 

De voor Recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een strand; 

b. dagrecreatie; 

~ 
oranJewoud 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - strandpaviljoen': een 

strandpaviljoen; 

d. waterhuishoudkundige doeleinden en waterstaatswerken; 

e. water; 

f. bijbehorende voorzieningen. 

6.1.2 Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd: 

a. strandpaviljoens; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

6.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

6.2.1 Gebouwen en overkappingen 
a. de gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden 

gebouwd; 

b. de bouwhoogte van strandpaviljoens bedraagt ten hoogste 8 meter, waarbij de 

ligging van de hoogte van de vloer op minimaal4,5 meter + N.A.P. is gelegen; 

c. de vloeroppervlakte van een strandpaviljoen bedraagt ten hoogste 700 m2
• 

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

blad 18 van 18 

a. de bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak 

worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste voor: 

lichtmasten en overige masten 

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
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7.1 

7.1.1 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland ~ 
oranJewoud 

Recreatie - 1 

Bestemmingsomschrijving 

De voor Recreatie - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. dagrecreatie; 
b. verblijfsrecreatie uitsluitend met een centrale bedrijfsmatige exploitatie met dien 

verstande dat het aantal recreatiewoningen niet meer bedraagt dan 400; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie -boulevard, tevens: 

centrale voorzieningen, waaronder een supermarkt en een zwembadvoorziening; 

kleinschalige horecavoorzieningen, voor zover deze voorkomen in categorie la, 

1 ben 2 van de van deze regels deel uitmakende Staat van Horeca-activiteiten; 

detailhandel in niet-dagelijkse goederen; 
kleinschalige detailhandel, geen deel uitmakende van de centrale voorzieningen; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' uitsluitend een kampeerterrein 

inclusief bijbehorende parkeervoorzieningen, met dien verstande dat het aantal 

seizoensgebonden standplaatsen binnen de bestemming Recreatie - 1 en de 

bestemming Waterstaatswerken niet meer bedraagt dan 300; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'kampeergebouwen' uitsluitend gebouwen, waaronder 

sanitaire voorzieningen, ten dienste van het kampeerterrein; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie, gebouwen uitgesloten' 

het behoud, versterking en/of herstel van de aan deze gronden eigen zijnde natuur

en landschapswaarden; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatieve 

railverbinding' uitsluitend een railverbinding ten behoeve van een kusttram; 
h. waterhuishoudkundige doeleinden en waterstaatswerken; 

i. groen; 

j. water; 
k. wandel- en fietspaden en andere verharding mede ter ontsluiting van de 

recreatieterreinen; 

l. bijbehorende voorzieningen. 

7.1.2 Op deze gronden mogen uitslu itend ten dienste van de bestemming worden gebouwd: 

blad 19 van 19 

a. gebouwen, waaronder recreatiewoningen en overige gebouwen; 
b. ten hoogste 2 bedrijfswon ingen, inclusief aan- en uitbouwen; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - boulevard': 

gebouwen ten behoeve van centrale voorzieningen, waaronder een supermarkt en 

een zwembadvoorziening; 

recreatiewoningen; 
solitaire gebouwen, geen deel uitmakende van de centrale voorzieningen, ten 

behoeve kleinschalige horeca en - detailhandel; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'kampeergebouwen' uitsluitend gebouwen ten dienste 

van het kampeerterrein; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie, gebouwen uitgesloten' 

uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

f. bijgebouwen; 

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Ru imtelijke Ontwikkeling & Economie 



Projectnr.200080 

31 maart 2010 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland ~ 
oranJewoud 

7.1.3 Voor de als Recreatie - 1 aangewezen gronden dient voorzien te worden in voldoende 

parkeerplaatsen, waarbij de volgende voorwaarden gelden: 

a. parkeren dient te geschieden op eigen terrein; 

b. het minimaal benodigde aantal parkeerplaatsen wordt bepaald op basis van de 

CROW/ASW-normen, zoals opgenomen in bijlage 4 van deze regels; 

c. het minimaal benodigde aantal parkeerplaatsen kan minder zijn wanneer sprake is 

van gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen ten behoeve van verschillende 

functies (dubbelgebruik). 

7.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

7.2.1 Algemene bouwregels: 

a. de afstand van gebouwen en overkappingen bedraagt ten minste: 

tot de bestemmingVerkeer: 10 meter; 

tot de overige wegen: 

tot de entrees van het verblijfsrecreatiegebied: 

tot de rand van het fietspad op de oude dijk: 

tot de rand van het wandelpad dat functioneert als 
doorsteek tussen de aanduidingen 'sr-gl' en 'sr-dv': 

tot de overige doorgaande paden: 

4 meter; 

20 meter; 

20 meter; 

30 meter; 

10 meter; 

7.2.2 Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - boulevard': 

a. de bouwhoogte van gebouwen en overkappingen ten behoeve van centrale 

voorzieningen bedraagt ten hoogste 10 meter; 

b. de gezamenlijke vloeroppervlakte van gebouwen en overkappingen ten behoeve van 

de centrale voorzieningen bedraagt ten hoogste 4.S00m2, met dien verstande dat: 

de vloeroppervlakte van een zwembadvoorziening ten hoogste 1.700 m2 

bedraagt; 

de verkoopvloeroppervlakte van een supermarkt ten hoogste 600 m2 bedraagt; 

de vloeroppervlakte voor horecavoorzieningen ten hoogste 600 m2 bedraagt; 

de verkoopvloeroppervlakte van detailhandel in niet-dagelijkse goederen ten 

hoogste 500 m2 bedraagt; 

c. de vloeroppervlakte van solitaire gebouwen ten behoeve van kleinschalige horeca of 

detailhandel bedraagt ten hoogste 60 m2; 

d. het aantal gebouwen ten behoeve van kleinschalige horeca of detailhandel bedraagt 

ten hoogste 4; 

e. de goot- en bouwhoogte van gebouwen en overkappingen ten behoeve van 

kleinschalige horeca of detailhandel bedraagt ten hoogste 4 meter respectievelijk 

8 meter 
f. recreatiewoningen dienen vrijstaand te worden gebouwd; 

g. de afstand tussen gebouwen bedraagt ten minste 3 meter; 

h. de oppervlakte van recreatiewoningen bedraagt ten hoogste 66 m2; 
i. de bouwhoogte van recreatiewoningen bedraagt ten hoogste 7 meter; 

7.2.3 Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - getijdenlandschap' : 

blad 20 van 20 

a. Voor gebouwen die binnen 30 meter van de aanduiding '(-sr-gu)' worden opgericht 

gelden de volgende regels: 

recreatiewoningen dienen vrijstaand te worden gebouwd; 
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de afstand tussen gebouwen bedraagt ten minste 2 meter; 

de oppervlakte van recreatiewoningen bedraagt ten hoogste 108 m2; 

~ 
oranJewoud 

de bouwhoogte van recreatiewoningen bedraagt ten hoogste 7 meter +NAP, met 

dien verstande dat de oppervlakte van de tweede bouwlaag ten hoogste 40% van 

de oppervlakte van de eerste bouwlaag bedraagt; 

voor recreatiewoningen geldt dat in clusters van ten hoogste 20 

recreatiewoningen mag worden gebouwd, waarbij de afstand van de tot overige 

bebouwing ten minste 40 meter bedraagt; 

b. Voor gebouwen die buiten 30 meter van de aanduiding '(-sr-gu)' worden opgericht 

gelden de volgende regels: 

recreatiewoningen dienen vrijstaand te worden gebouwdj 

de afstand tussen gebouwen bedraagt ten minste 3 meterj 
de oppervlakte van recreatiewoningen bedraagt ten hoogste 77 m2j 

de goot- en bouwhoogte van recreatiewoningen bedraagt ten hoogste 

respectievelijk 3 meter en 7 meter gerekend vanaf het afgewerkt bouwterrein, dan 
weI ten hoogste respectievelijk 6,5 meter en 10,5 meter bedraagt gerekend vanaf 

NAP, met dien verstande dat in afwijking hiervan ten hoogste 15 woningen ter 

plaatse van de samenkomst van het getijdenkanaal en het getijdenbekken mogen 

worden gebouwd waarvan de goot- en bouwhoogte ten hoogste respectievelijk 3 

meter en 7 meter bedraagt gerekend vanaf het afgewerkt bouwterrein, dan weI 

ten hoogste respectievelijk 8,5 meter en 12,5 meter bedraagt gerekend vanaf 

NAP; 
voor recreatiewoningen geldt dat in clusters van ten hoogste 20 

recreatiewoningen mag worden gebouwd, waarbij de afstand van de tot overige 

bebouwing ten minste 40 meter bedraagt; 

7.2.4 Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - duinvallei': 

a. recreatiewoningen dienen vrijstaand te worden gebouwd; 

b. de afstand tussen gebouwen bedraagt ten minste 3 meter; 

c. de oppervlakte van recreatiewoningen bedraagt ten hoogste 96 m2; 

d. de bouwhoogte van recreatiewoningen bedraagt ten hoogste 8 meter; 

e. de oppervlakte van overige gebouwen bedraagt ten hoogste 850 m2 ; 

f. de bouwhoogte van overige gebouwen bedraagt ten hoogste 8 meter; 

7.2.5 Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kampeergebouwen': 

a. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van het kampeerterrein (o.a. sanitaire 

voorzieningen) bedraagt ten hoogste 250 m2 per gebouw tot een maximum van 

1.500 m2; 

b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 8 meter. 

7.2.6 Bedrijfswoning 

blad 21 van 21 

a. de bouwhoogte van een bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 10 meter; 

b. de goothoogte van een bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 6 meter; 

c. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 750 m3
, inclusief aan- en 

uitbouwenj 

d. de goothoogte mag worden overschreden door dakkapellen, indien: 

de afstand tot de dakvoet, de nok en de zijkanten van het dakvlak ten minste 

0,5 meter bedraagt; 
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de bouwhoogte van de dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, ten 

hoogste 1,5 meter bedraagt; 

de breedte van dakkapellen aan de voor- of zijkant van de bedrijfswoning ten 

hoogste 50% van het dakvlak bedraagt; 

de breedte van dakkapellen aan de achterkant van de bedrijfswoning ten hoogste 

70% van het dakvlak bedraagt. 

e. de oppervlakte aan bijgebouwen, inclusief overkapp ingen, bedraagt ten hoogste 

60 m2
; 

f. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 6 meter; 

g. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3,5 meter. 

7.2.7 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste voor: 

muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel 2 meter; 

muren en terreinafscheidingen voor de voorgevel 1 meter; 

overkappingen 6 meter; 

lichtmasten en overige masten 10 meter; 

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 meter. 

b. in afwijking van het bepaalde onder -a- gelden voor de gronden met de aanduiding 

'specifieke vorm van recreatie - gebouwen uitgesloten' de volgende regels: 

de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 meter; 

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen 

zijnde, bedraagt ten hoogste 3 meter. 

7.3 Specifieke gebruiksregels 

blad 22 van 22 

De gronden en gebouwen mogen aileen worden gebruikt voor activiteiten niet strijdig met 

de geldende bestemming, onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het Oaten) 

gebruiken van de op de voor Recreatie - 1 bestemde gronden gerealiseerde gebouwen en 
recreatiewoningen, met de daarbij behorende aan- en bijgebouwen ten behoeve van 

permanente bewoning. 
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Artikel8 

8.1 

8.1.1 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland 

Verkeer 

Bestemmingsomschrijving 

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

~ 
oranJewoud 

a. wegen met ten hoogste 2x1 doorgaande rijstroken, alsmede opstelstroken en 
busstrokenj 

b. wandel- en fietspaden en andere verhardingj 

c. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein': een parkeerterreinj 
d. overige parkeervoorzieningenj 

e. groen, berm en en bermslotenj 

f. voorzieningen ten behoeve van afvalinzamelingj 
g. waterj 

h. waterhuishoudkundige doeleinden en waterstaatswerkenj 
i. bijbehorende voorzieningen. 

8.1.2 Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd: 
a. open bare nutsvoorzieningenj 

b. bouwwerken ten behoeve van de verkeersgeleidingj 

c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

8.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

8.2.1 Gebouwen en overkappingen 

a. uitsluitend nutsvoorzieningen mogen worden gebouwdj 

b. de oppervlakte mag niet meer dan 15 m2 bedragenj 

c. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen. 

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan: 
a. lichtmasten en overige masten 

b. bouwwerken voor de verkeersgeleiding en overig straatmeubilair 

c. voorwerpen van beeldende kunst, kunstuitingen of gedenktekens 
d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

10 meterj 

4,5 meterj 

6 meterj 

2 meter. 

8.3 Wijzigingsregels 

8.3.1 Gedeputeerde Staten zijn bevoegd het plan te wijzigen ter plaatse van de aanduiding 

'Wro-zone - wijzigingsgebied 2', met dien verstande dat: 

blad 23 van 23 

a. de gronden mogen worden gewijzigd in de bestemming "Wonen"j 

b. deze wijziging uitsluitend mag worden toegepast ter compensatie van de gronden 

met de aanduiding "specifieke vorm van natuur - natuur met 

compensatieverplichting"j 

c. er ten hoogste 3 woningen mogen worden opgerichtj 

d. artikel13 van overeenkomstige toepassing is. 
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Artikel9 

9.1 

9.1.1 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland ~ 
oranJewoud 

Verkeer - Beschermde dijken 

Bestemmingsomschrijving 

De voor Verkeer - Beschermde dijken aangewezen granden zijn bestemd voor: 

a. wegen met ten hoogste 2xl doorgaande rijstroken, daaronder begrepen 

opstelstroken en busstroken; 

b. het behoud van dijken en behoud en herstel van de daarmee samenhangende 

landschappelijke, cultuurhistorische en/ of ecologische waarden; 

c. bescherming en veiligstelling van waterstaatkundige voorzieningen, dijken, sluizen, 

bruggen en duikers daaronder begrepen; 
d. extensief agrarische gebruik in de vorm van beweiding en voederwinning; 

e. wandel- en fietspaden en andere verharding; 

f. parkeervoorzieningen; 
g. groen, berm en en bermsloten ; 

h. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling; 

i. water; 
j. waterh uishoudkundige doeleinden en waterstaatswerken; 

k. bijbehorende voorzieningen. 

9.1.2 Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de bestemmingworden gebouwd: 

openbare nutsvoorzieningen; 

a. bouwwerken ten behoeve van de verkeersgeleiding; 

b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

9.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

9.2.1 Gebouwen en overkappingen 
a. uitsluitend nutsvoorzieningen mogen worden gebouwd; 

b. de oppervlakte mag niet meer dan 15 m2 bedragen; 

c. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen. 

9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan: 

a. Iichtmasten en overige masten 

b. bouwwerken voor de verkeersgeleiding en overig straatmeubilair 

c. voorwerpen van beeldende kunst, kunstuitingen of gedenktekens 

d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

10 meter; 
4,5 meter; 

6 meter; 

2 meter. 

9.3 Aanlegvergunning 

9.3.1 Aanlegverbod 

blad 24 van 24 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Verkeer - Beschermde dijk 

zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het college van burgemeester 

en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, voor zover geen bouwwerken 

zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen ofverharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere opper

vlakteverhardingen; 
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b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woe len, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en ophogen; 

c. het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen 

van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

d. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande 

beplanting; 

e. het afbranden van de vegetatie. 

9.3.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod 

Het ve rbod van 9.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan . 

9.3.3 Voorwaarde voor een aanlegvergunning 

De werken ofwerkzaamheden als bedoeld in 9.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daar

door de cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden 
aangetast. 

9.3.4 Adviesaanvraag 

Alvorens omtrent het verlenen van een aanlegvergunning te beslissen, wint het college 

schriftelijk advies in bij een landschapsdeskundige omtrent de vraag of door de 

voorgenomen werken en werkzaamheden het belangvan de natuur-, landschaps- en/of 

cultuurhistorische waarden niet onevenredig wordt geschaad en omtrent de eventueel te 

stellen voorwaarden. 

9.3.5 5trafbepaling 

blad 25 van 25 

Overtreding van het bepaalde in 9.3.1 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel1a van 

de Wet op de economische delicten (Wed). 
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Artikell0 

10.1 

10.1.1 

10.1.2 

10.2 

blad 26 va.n 26 

Inpasslngsplan Waterdu nen 

Provlncie Zeeland 

Water 

Bestemmingsomschrijving 

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. de wateraanvoer en ·afvoer, alsmede voor de waterberging; 
b. groen; 
c. oevers en taluds; 
d. bijbehorende voorzienlngen. 

~ 
oranJewoud 

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de bestemming bouwwerken, geen 

gebouwen ziJnde worden gebouwd. 

Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 

2 meter. 
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Artikelll 

11.1 

11.1.1 

11.1.2 

11.2 

11.3 

11.3.1 

11.3.2 

11.3.3 

11.3.4 

blad 27 v<\n 27 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland ~ 
oranlewoud 

Water - Deltawater 

Bestemmingsomschrijving 

De voor Water - Deltawater aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. behoud, herstel en/ of ontwikkeling van de aanwezige natuurwaarden samenhangend 

met het deltawater; 

b. beroepsvaart en - visserij; 

c. wateraanvoer en -afvoer en de waterberging; 

d. extensieve dagrecreatie met bijbehorende voorzieningen. 

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de bestemming bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde worden gebouwd. 

Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, anders 

dan ten behoeve van de verkeersregeling of de verlichting bedraagt ten hoogste 

2 meter. 

Aanlegvergunning 

Aanlegverbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Water -Deltawater zonder of in 

afwijking van een schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en 

wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, 
ofwerkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van reeds 

aanwezige dijken oftaluds; 

b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, egaliseren en ophogen van bij eb droogvallende gronden; 

c. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden en aanlegplaatsen; 

d. het verwijderen van oevervegetaties. 

Uitzonderingen op het aanlegverbod 

Het verbod van 11.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

Uitzonderingen op het aanlegverbod - kustversterking 

Het verbod van 11.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die de aanleg 

en de uitvoering van het kustversterkingsplan betreffen. 

Voorwaarde voor een aanlegvergunning 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 11.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daar

door de natuurwaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. 
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11.3.5 

11.3.6 

blad 28. van 28 

Inpasslngsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland 

Adviesaanvraag 

~ 
oranJewoud 

Alvorens omtrent het verlenen van een aanlegvergunningte beslissen, wint het college 
schriftelljk advies in bij een lanclschapsdeskundige omtrent de vraag of door de 
voorgenomen werken en werkzaamheden het belang van de natuur- en/of 

landschapswaarden niet onevenredig wordt geschaad e~ omtrent de eventueel te stellen 
voorwaarden. 

5ttafbepaling 
Overtredingvan het bepaalde in 11.3.1 is een strafbaarfelt, zoals bedoeld in artikella 
van de Wet op de economische delicten (Wed). 
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Artikel12 

12.1 

12.1.1 

12.2 

12.2.1 

blad 29 van 29 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland 

Wonen 

Bestemmingsomschrijving 
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

~ 
oran,ewoud 

a. het wonen met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteitenj 

b. ter plaatse van de aanduiding 'tuin': uitsluitend een tuinj 

c. erven; 

d. toegangs- en achterpadenj 

e. parkeervoorzieningenj 
f. bijbehorende voorzieningen. 

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd: 
a. woningen, inclusief aan - en uitbouwenj 

b. bijgebouwenj 

c. overkappingenj 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bouwregels 
V~~r het bouwen gelden de volgende regels: 

Gebouwen en overkappingen 

a. de gebouwen en overkappingen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwdj 

b. per bouwperceel is ten hoogste een woning toegestaan, tenzij anders is aangegevenj 

c. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 3 meterj 

d. indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, geldt een onder
tinge afstand van ten minste 3 meterj 

e. de afstand van gebouwen en overkappingen tot de bestemming Verkeer bedraagt ten 
minste 20 m bij de volgende wegen: 

Langeweg; 

Havendijkj 

Slikkenburgsewegj 
Zandertjej 

Walendijkj 

Puijendijkj 

f. de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van een gebouw of bouwwerk, 
geen gebouw zijnde, bedragen ten hoogste: 

bouwwerk goothoogte bouwhoogte oppervlakte inhoud 

hoofdgebouwen 4m 9m ten hoogste 40% 
(inclusief aan- en van het 
uitbouwen) bouwperceel met 

een maximum van 

750 m3 

bijgebouwen en 3,5 m 6m ten hoogste 40% 
overkappingen bij de van het zijerf en 
woning achtererf met een 

maximum van 
60 m2 
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12.2.2 

12.3 

12.3.1 

12.3.2 

12.3.3 

Inpassingsplan Waterdunen 
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g. de goothoogte van woningen mag worden overschreden door dakkapellen, indien: 
de afstand tot de dakvoet, de nok en de zijkanten van het dakvlak ten minste 
0,5 meter bedraagt; 
de bouwhoogte van de dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, ten 
hoogste 1,5 meter bedraagt; 
de breedte van dakkapellen aan de voor- of zijkant van de woning ten hoogste 
50% van het dakvlak bedraagt; 
de breedte van dakkapellen aan de achterkant van de woning ten hoogste 70% 
van het dakvlak bedraagt. 

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan : 
a. muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel 
b. muren en terreinafscheidingen voor de voorgevel 
c. overkappingen 
d. overige bouwwerken, geen gebouwen zjjnde 

Ontheffing van de bouwregels 

Ontheffing bouwen grotere bijgebouwen 

2 meter; 
1 meter; 
3 meter; 
3 meter. 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 12.2.1 

onder fvoor het vergroten van de maximaal toelaatbare oppervlakte bijgebouwen ten 
behoeve van het stallen van (klein)vee of de opslag van materieel ten behoeve van het 
onderhoud van het perceel tot een gezamenlijk oppervlakte van de bijgebouwen van ten 
hoogste 120 m2, met dien verstande dat ontheffing aileen kan worden verleend voor 
bouwpercelen met een oppervlakte van meer dan 3.500 m2. 

Ontheffing bouwen tot perceelsgrens 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 12.2.1 

onder c voor de bouw van een aan- of uitbouw of bijgebouw op een kleinere afstand tot of 
in de zijdelingse perceelsgrens, mits ontheffing niet leidt tot onevenredige aantasting van 
de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen. 

Ontheffing bouwen nabij de bestemming Verkeer 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 12.2.1 

onder e voor het bouwen van een gebouw of overkapping binnen een afstand van 
20 meter tot de bestemming Verkeer, met in achtneming van het volgende: 
a. ontheffing leidt niet tot een verkeersonveilige situatie; 
b. ontheffing leidt niet tot aantasting van de verkeersplanologische functie van de weg. 

12.4 Specifieke gebruiksregels 

blad 30 van 30 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 
a. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de 
betrokken woning met een maximum van 50 m2; 

b. ten behoeve van logies met ontbijt mogen ten hoogste 3 kamers worden benut; 
c. het gebruiken van een deel van de woning, een aan- of uitbouw van de woning of een 

bijgebouw ten behoeve van het ontvangen of veri en en van mantelzorg is toegestaan; 
d. bij een paardenbak is het gebruikmaken van een geluidsinstallatie, ofverlichting door 

middel van Iichtmasten niet toegestaan. 
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Artikel13 

13.1 

13.1.1 

13.1.2 

13.2 

13.2.1 

blad 31 van 31 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland 

Wonen -1 

Bestemmingsomschrijving 

De voor Wonen - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

~ 
oranJewoud 

a. het wonen met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activitei-

ten, op voormalige agrarische bedrijfslocaties; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'tuin': uitsluitend een tuin; 

c. ervenj 

d. toegangs- en achterpadenj 

e. parkeervoorzieningenj 
a. bijbehorende voorzieningen. 

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd: 

a. hoofdgebouwen (woningen), inclusief aan- en uitbouwenj 

b. bijgebouwenj 

c. overkappingenj 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

Gebouwen en overkappingen 

a. de gebouwen en overkappingen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwdj 

b. per bouwperceel is ten hoogste een woning toegestaan, tenzij anders is aangegevenj 

c. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 3 meterj 

d. indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, geldt een onder
tinge afstand van ten minste 3 meterj 

e. de afstand van gebouwen en overkappingen tot de bestemming Verkeer bedraagt ten 
minste 20 meter bij de volgende wegen: 

Langewegj 

Havendijkj 

Slikkenburgsewegj 
Zandertjej 

Walendijkj 

Puijendijkj 

f. de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van een gebouw of bouwwerk, 

geen gebouw zijnde, bedragen ten hoogste: 

bouwwerk goothoogte bouwhoogte oppervlakte inhoud 

hoofdgebouwen 7m 11 m ten hoogste 40% 

(inclusief aan- en van het 

uitbouwen) bouwperceel met 

een maximum 

van 750 m3 

bijgebouwen en 3,5 m 6m ten hoogste 40% 

overkappingen bij de van het zijerf en 

woning achtererf met een 

maximum van 

60 m' 
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13.2.2 

13.3 

13.3.1 

13.3.2 

13.3.3 

blad 32 van 32 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland ~ 
oranJewoud 

g. de goothoogte van woningen mag worden overschreden door dakkapellen, indien: 

de afstand tot de dakvoet, de nok en de zijkanten van het dakvlak ten minste 

0,5 meter bedraagt; 

de bouwhoogte van de dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, ten 

hoogste 1,5 meter bedraagt; 

de breedte van dakkapellen aan de voor- of zijkant van de woning ten hoogste 

50% van het dakvlak bedraagt; 

de breedte van dakkapellen aan de achterkant van de woning ten hoogste 70% 

van het dakvlak bedraagt. 

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. De bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen binnen het bouwvlak te worden 

gebouwd; 
b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen uitsluitend binnen 

het bouwvlak te worden gebouwd, mag niet meer bedragen dan: 

muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel 

muren en terreinafscheidingen voor de voorgevel 

overkappingen 
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Ontheffing van de bouwregels 

Ontheffing van de bouwregels 

2 meter; 

1 meter; 

3 meter; 

3 meter. 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 13.2.1 
onder f voor het vergroten van de maximaal toelaatbare oppervlakte bijgebouwen ten 

behoeve van het stallen van (klein)vee of de opslag van materieel ten behoeve van het 

onderhoud van het perceel tot een gezamenlijk oppervlakte van de bijgebouwen van ten 

hoogste 120 m2, met dien verstande dat ontheffing aileen kan worden verleend voor 

bouwpercelen met een oppervlakte van meer dan 3.500 m2. 

Ontheffing nieuwbouw NED 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 13.2 voor 

het vervangend nieuw bouwen van een gebouw ten behoeve van het vestigen van een 

NED, met inachtneming van het volgende: 

a. ontheffing wordt verleend voor het bouwen van een gebouw ten behoeve van een NED 

waarbij de vloeroppervlakte niet mt=!er bedraagt dan de in bijlage 3 genoemde 
maximale vloeroppervlakte; 

b. ontheffing wordt slechts verleend als ten minste eenzelfde oppervlak aan bestaande 

bedrijfsgebouwen behorende tot het voormalige agrarisch bedrijf wordt gesloopt; 

c. nieuwe gebouwen worden binnen het bestemmingsvlak gebouwd; 

d. de ontheffing wordt slechts verleend indien ook toepassing wordt gegeven aan het 

bepaalde in 13.5. 

Ontheffing bouwen tot perceelsgrens 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 13.2 onder 
c voor de bouw van een aan- of uitbouw of bijgebouw op een kleinere afstand tot of in de 

zijdelingse perceelsgrens, mits ontheffing niet leidt tot onevenredige aantasting van de 

gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen. 

RU imtelijke Ontwikkeling & Economie 



Projectnr.200080 

31 maart 2010 

13.3.4 

Inpassingsplan Waterdunen 
Provincie Zeeland 

Ontheffing bouwen nabij de bestemming Verkeer 

~ 
otanJewoud 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 13.2.1 on

der e voor het bouwen van een gebouw of overkapping binnen een afstand van 20 meter 

tot de bestemming Verkeer, met in achtneming van het volgende: 

a. ontheffing leidt niet tot een verkeersonveilige situatiej 

b. ontheffing leidt niet tot aantasting van de verkeersplanologische functie van de weg. 

13.4 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de 
betrokken woning met een maximum van 50 m2j 

b. ten behoeve van logies met ontbijt mogen ten hoogste 3 kamers worden benutj 

c. het gebruiken van een deel van de woning, een aan- of uitbouw van de woning of een 
bijgebouw ten behoeve van het ontvangen of veri en en van mantelzorg is toegestaanj 

d. bij een paardenbak is het gebruik maken van een geluidsinstallatie, of verlichting 

door middel van Iichtmasten niet toegestaanj 

13.5 Ontheffingvan de gebruiksregels 

blad 33 van 33 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 13.1 voor 
een NED, met inachtneming van het volgende: 

a. ontheffing wordt verleend voor: 

een NED die voorkomt in de positieve Iijst Nieuwe Economische Dragers zoals 

opgenomen in bijlage 3j 

overige bedrijfsactiviteiten, die naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de 

NED's zoals vermeld in bijlage 3j 

b. de vloeroppervlakte van een NED bedraagt ten hoogste de in bijlage 3 genoemde 

maximale vloeroppervlaktej 

c. tenzij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in 13.3.2, vindt de NED plaats in 

bestaande gebouwen op het bestemmingsvlak; 

d. de NED, of aile NED's tezamen op een bestemmingsvlak, wordt of worden uitgeoefend 
in een kleinschalige omvang, hetgeen blijkt uit: 

de arbeidsbehoefte; 
de ruimtelijke uitstraling; 

de verkeersaantrekkende werking, waarbij ontheffing niet tot een onevenredige 
toename leidt van de automobiliteit; 

de categorie uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten waartoe de activiteit behoort, 

waarbij geldt dat: 

1. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 2 uit de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten behoort; 

2. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 3 uit de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten behoort, mits is aangetoond dat daardoor geen 

milieuhinder voor aangrenzende percelen ontstaat; alvorens de ontheffing te 

verlenen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies 

van de milieudeskundige; 

e. de verkeersveiligheid wordt niet negatief be'lnvloed; 

f. opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet toegestaan; 

g. nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, Iichtmasten en Iichtbakken voor 

reclamedoeleinden daaronder begrepen zijn niet toegestaan; 
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h. voorzien wordt in een adequate landschappelijke inpassing die bestaat uit een 

beplantingsstrook met een dichte struik- en boomlaagvan voornamelijk streekeigen 

soorten, met een gemiddelde breedte van ten minste 5 meterj 

i. voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen op eigen terreinj 

j. ontheffing leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelenj 

k. ontheffing wordt slechts verleend als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke 

kwaliteitswinst in de vorm van landschaps- of natuurontwikkeling of het verbeteren 

van de inrichting van het erfj 

l. ontheffing wordt slechts verleend indien een privaatrechtelijke overeenkomst is 

gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke 

in passing en de ruimtelijke kwaliteitswinst. 

13.6 Wijzigingsregels 

blad 34 van 34 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door het maximum aantal 

wooneenheden van een bestemmingsvlak te vergroten ten behoeve van bouw van een 
extra woning in samenhang met de sloop van overtollige bebouwing, met inachtneming 

van het volgende: 
a. wijziging wordt uitsluitend toegepast voor de realisering van ten hoogste een woning 

per bouwperceelj 

b. wijziging wordt uitsluitend verleend indien ten minste 1.000 m2 overtollige en 

detonerende bebouwing wordt geslooptj 

c. wijziging wordt slechts verleend indien sprake is van een goed woon- en verblijfskli

maatj 

d. zorg wordt gedragen voor een ruimtelijke kwaliteitswinst in de vorm van landschaps

of natuurontwikkeling of het verbeteren van de inrichting van het erfj 

e. toepassing wordt gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid nadat een privaatrechtelijke 

overeenkomst is gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de 

landschappelijke in passing en de ruimtelijke kwaliteitswinstj 

f. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen. 
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14.1 

14.1.1 

14.1.2 

14.2 

blad 35 van 35 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland 

Waterstaatswerken 

Bestem m ingsomsch rijving 
De voor Waterstaatswerken aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

~ 
oranJewoud 

a. bescherming en veiligstelling van waterstaatkundige voorzieningen, dijken, sluizen, 

bruggen en duikers daaronder begrepen; 

b. dijken, kaden, dijksloten en andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering; 

c. wegen met ten hoogst 2x1 doorgaande rijstroken (opstelstroken en busstroken 

daaronder begrepen); 

d. ter plaatse van de aanduiding 'gemaal' een gemaal; 
e. ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' uitsluitend een kampeerterrein, 

uitsluitend met een centrale bedrijfsmatige exploitatie inclusief bijbehorende 

parkeervoorzieningen, met dien verstande dat het aantal seizoensgebonden 

standplaatsen binnen de bestemming Recreatie - 1 en de bestemming 

Waterstaatswerken niet meer bedraagt dan 300; 

f. behoud, versterking en/of herstel van de aan deze gronden eigen zijnde natuur- en 

landschapswaarden; 

g. wegen, paden en andere verharding; 

h. parkeervoorzieningen; 

i. groen; 

j. water; 

k. nutsvoorzieningen; 

I. waterhuishoudkundige doeleinden en waterstaatswerken; 

m. bijbehorende voorzieningen. 

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd: 

a. open bare nutsvoorzieningen; 

b. bouwwerken ten behoeve van de verkeersgeleiding, nautisch verkeer daaronder 

begrepen -, verkeersaanduiding, wegaanduiding ofverlichting en 

terreinafscheidingen; 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Voor de gronden met de gebiedsaanduiding 'kampeerterrein' dient voorzien te worden in 
voldoende parkeerplaatsen, waarbij de volgende voorwaarden geld en: 

a. parkeren dient te geschieden op eigen terrein; 

b. het minimaal benodigde aantal parkeerplaatsen kan minder zijn wanneer sprake is 

van gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen ten behoeve van verschillende 

functies (dubbelgebruik). 

Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van de verkeersgeleiding, nautisch 

verkeer daaronder begrepen -, verkeersaanduiding, wegaanduiding of verlichting en 

terreinafscheidingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 

15 meter. 
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15.1 
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Waterstaat - Waterkering 

Bestemmingsomschrijving 

~ 
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De voor 'Waterstaat -Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, bestemd voor dijken, kaden, dijksloten en andere 

voorzieningen ten behoeve van de waterkering. 

15.2 Bouwregels 

15.3 

15.3.1 

15.3.2 

blad 36 van 36 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, 

met uitzonderingvan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de 
bestemming 'Waterstaat -Waterkering' tot een hoogte van maximaal6 meter. 

Ontheffing van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 

15.2 voor bebouwing welke op grond van de overige bestemmingen ter plaatse is 

toegelaten, indien het belang van de waterkering daardoor niet onevenredig wordt of kan 

worden geschaad. 

Alvorens te beslissen omtrent het verlenen van een ontheffing als bedoeld in 15.3.1 

winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de beheerder van de 

waterkering omtrent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten het belang van de 

waterkering niet onevenredig wordt geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden. 
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Artikel16 

Artikel17 

17.1 

17.1.1 

17.2 

17.2.1 

17.2.2 

17.2.3 

blad 37 van 37 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland 

ALGEMENE REGELS 

Antidubbeltelregel 

~ 
oran,ewDud 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 

Algemene bouwregels 

Ondergronds bouwen 

Op plaatsen waar bovengronds gebouwd mag worden op basis van de regels van de 

bestemmingen in dit plan mag eveneens ondergronds worden gebouwd. 

Bestaande afstanden en andere maten 

Indien afstanden tot, en hoogten, aantallen en/of oppervlakten van bestaande 

bouwwerken die gebouwd zi;n met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 

Woningwet, op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan meer bedragen dan 

ingevolge de hoofdstukken 2 en 3 is voorgeschreven, mogen deze maten en 

hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden. 

In die gevallen dat afstanden op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan minder 

bedragen dan ingevolge de hoofdstukken 2 en 3 is voorgeschreven, mogen deze maten 

als minimaal toelaatbaar worden aangehouden. 

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 17.2.1 uitsluitend van 

toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats. 
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Artikel19 

19.1 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland 

Algemene gebruiksregeling 
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Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken ofte laten gebruiken op een wijze 

of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, de bestem

mingsomschrijving en de overige regels. 

Algemene ontheffingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd - tenzij op grond van de hoofdstukken 2 en 3 

terzake reeds ontheffing kan worden verleend - ontheffing te verlenen van de bepalingen 

van het plan voor de overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, 
voor zover dit van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan 

wei voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; 

de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 meter bedragen en het bouwvlak mag 

met niet meer dan 10% worden vergroot. 

19.2 Ontheffing wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 
de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden 

en bouwwerken. 

Artikel20 

blad 38 van 38 

Algemene wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te 

wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen en aanduidings

grenzen, voorzover dit van belang is voor een technisch betere realisering van 

bestemmingen of bouwwerken dan wei voorzover dit noodzakelijk is in verband met de 

werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 

15 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden 

vergroot. 
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Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland 

Algemene procedureregels 

Procedure bij toe passing wijzigingsbevoegdheid 

~ 
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Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ingevolge dit plan, is de uniforme 

openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing. 

21.2 Procedure bij toepassing ontheffingsbevoegdheid 

Artikel22 

blad 39 van 39 

Bij toepassing van een ontheffingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit 

plan, dienen de navolgende procedureregels in acht te worden genomen: 

a. het ontwerpbesluit tot ontheffing ligt met bijbehorende stukken gedurende 

twee weken ter inzage; 

b. burgemeester en wethouders maken deze terinzagelegging tevoren in een of meer 

dag- nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, alsmede 

op de gebruikelijke wijze bekendj 

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het naar voren 

brengen van zienswijzen; 

d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester 
en wethouders schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerpbesluit. 

Overige regels 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden 

op het moment van de inwerkingtreding van het plan. 
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Artikel23 

23.1 

23.1.1 

23.1.2 

23.1.3 

23.2 

23.2.1 

23.2.2 

23.2.3 

23.2.4 

23.3 

23.3.1 

23.3.2 

blad 40 van 40 

Inpassingsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland 

OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Overgangsrecht 

Overgangsrecht bouwwerken 

~ 
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Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wei gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en 

afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd ofveranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar 

na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van 23.1.1 voor het 

vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 23.1.1 met maximaaI10%. 

23.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende 

plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

Overgangsrecht gebruik 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het inpassingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

Het is verboden het met het inpassingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 23.2.1, te 

veranderen ofte laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 

deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

Indien het gebruik, bedoeld in 23.2 .1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 

daarna te hervatten of te laten hervatten. 

23.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende inpassingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

Persoonsgebonden overgangsrecht 

In afwijking van het bepaalde in 23.2 is het gebruik door personen zoals opgenomen in 

bijlage 5 van deze regels ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan, van 

de opstallen op en van volgende gronden toegestaan: 

a. kadastraal bekend, 51182,als spuiterij; 

Het persoonsgebonden overgangsrecht zoals verwoord in 23.3.1 eindigt zodra de 

betreffende persoon komt te overlijden dan weI dat hij het eigendom van het betreffende 

perceel vervreemdt. 
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blad 41 van 41 

Inpasslngsplan Waterdunen 

Provincie Zeeland 

Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als Ilregels lhpassingsplan Waterdunen" 

~ 
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Aldus vastgesteld in de open bare vergaderingvan Provinciale Staten van de provincie 

Zeeland, gehouden op .... 

De griffier, De voorzitter, 
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten 
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.7 - vc><VAAHUlu't'tb VAN 'eA " '" 
111 &tv.'tiX-, ~n5j)ft"l." Y~n ~ 
.n o WltYeftvanfe.x1fel: 

J12 1 ~;)OntaI_~etmJWen<:5C 

t73 .. ~~pu 
174, 11~ et\'~ YmlaJlItiWUfti 

1700m Vervaatdrgll'lg van gl!b:rHle M ..,......" 

18 -
_ VERVAARDIGl'NGVAN KlEDmG; BER~ENVERVEN VAN BONT 

181 ervUtd'lgIng neding van lee. 

182 «tVU«f~ YiIn ~ en -tDebeboren teXd.. y;lft '"' 

.83 ~-.n VVI/M \OM DOnt:'W!IV~ardIgIng ~ ~n Y.JI\bCM 

-
10 - VERVMRIlfGtNG VAt! tee" EN LElJERWI\REN (EXCL. KLEOtNG) 

1112 . """"11"" schoe<5el 

10' no 

~ · HOIITINOUSlRIE e< IlEl'VMR!liGINS AR11l<B.EN VAN IIOVT. RIET. J<URj( E.O 
~tn.! Houtugerij.,., 

1'II1a.:l 0 
120102 2 .--I'll> inHf. MlpY-a'tm..~~f!I 

IlII3. 2!M. 2Q'j 0 r_....., .. ,...,._. H<YOMIlQlno_._.:an_ 
~~ 2M_ 200 , 1l.,..(r1lt~klM. vervaardil1ng O\'eJtpe.artikI!Ien W311 houl, J' 4. c :2alm: 

flDO u 'waren-, ner-en 

• ".'M.O<, -
n2 0 P.piec- en kanont'abr'teken: 
112 I ~ p.c. < aVt.l 

.2 "",en . en 
121.2. 0 
~2 1.2 I . p ... .. '" 

-
112 UITGEVERl.lEfil, DRUIO<ERDEN EN REPRCIDUK1lE VAN OPGENOMEN MEOO 

IE! \JISQ<I~ !~"') 

12221 L.JNU:~ van IlPQOUGIltI"l 

!22: 0"""' ...... 1\,""'-"" ken~1 

i22ZZ-5 tQNM dft*k:erijef\ en kopi~i~ 

11223 " ~atwmInu 
I222J 8_ 

12224 :~~".nU11K 

i!Z3 .--ZZ3 ~ '''PII_me60 

23 11''IRDOl. LVEKWERK. IN .. 
"".2 " "" _lIrito: .n 
+42 0 

<442 • I en.rwe.o 
2+12 2 • Yerioandmiddelenlaboleh" 

4111 0 ........ 
.. 2 , --... ._-_ ... _ ... " 

:MOO 

A CI>omi __ 

l> VERVMHl}IuINI> v .... ~K""""."" Vi"" ~ Of' IM'SIS,,,, 
2612 0 
i1512 I -"-."OOnoz 
'~'3 Rubbtr.r1i.~.~ 

52 0 ~ .......... """,, 
Z02 3 v.n ~uungM\at4ri.1·IIIf!ft."k~ yan ...,...., 

• VERVMRDlGfNG VAA GtAS. AARDEVVERK. CEMENT·. KM.K- EN GlPSPRODUfo..~ 

261 D IGtaSfabnekel: 

28. I -g S @flgTasprodu ,p c.,< 11] 

615 

2Il2-m 0 ""-_: 2Il2-2Sl I 
-_.,, __ ..... 1.«'.,., 

2C<l.2G3 2 .. vennogenele.1ctrischeoYens~ ;,o.:z..ukn 

2ee.2 0 
_..2 1 - p.~ <: l uu-'JOO 1/" 

= Mlne(iI~ bouwpla'lenlabrHlY' 

2M3.lOIH 0 .: 
~2l!M I . p.c...~ "" 

GdS. 2000 0 ervaardll)!l\lg van proOgkten \laO beton, ~n en gtpt ..-.,., • .. p.c...OIO: ". 
.1 0 I.~~ 
01 I • z:oooer Oft'br\. Zf!VII!f"I en drogen: p.o. > :uJUU m' 

~ 2 -mndctf twMtft.3~en . p..o.<-2..D.IXlnr 

""'. ""I"''''' t:WlrieklK1 

;2M.l. NJ_' ... 
082 BO bola __ ,,"!od.aIa>~ 

;lOIl'2 C .~~m.,.,..1t.nn,··o 
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AFS .... AHDE:.HIH MElUl:S IHDI"ES 

I!! 5 i I>< 9 : I~ .. i il~ ~ ~ ~ ~ 5 " ~; 

10 60 .00 311 '00 3.2 26 1 

10 10 100 0 100 3.2 ~G 1 
GO 0 ao '0 GO 3.1 26 2 B 
10 0 60 '0 60 3. ' 10 I 
0 .0 I!O 10 ao 3.1 ., 6 Z 

30 0 ao 0 60 3.1 10 t 

'0 '0 30 10 30 2 20 2 
50 10 10 10 till 11 10 • 9 l 

50 10 30 , !ill D 3.1 20 2 
ao 10 ao 10 !ill :!..1 20 I 

0 50 100 50 R 100 3.2 2G 2 

10 30 !iO 10 ao 3,' 2G I B 
.00 30 .00 '0 100 3.2 313 ~ B 

0 30 IDQ D 100 U 2G 2 
0 30 60 60 3 ,' 16 I 

10 '0 :;0 a 30 2 10 I 

60 30 50C 30 R 50 3.1 10 2 
30 30 100 C 30 R 100 3-2 20 2 

3D :!O 100 C ~ R 100 32 20 2 

0 a 10 0 10 1 11' • 
:!O 0 100 G 10 100 3.> 30 2 B l 
30 0 100 10 100 U 36 l B 
10 0 30 0 30 2 I P I 8 
0 0 10 0 10 1 10 '1 

30 a 30 0 3D ~ 26 I 
30 0 tD I. 30 2 20 , 8 
30 0 30 I. 30 D , 20 I B 
0 0 10 10 1 1 G I 

5l 0 '00 311 R .00 12 0 2 B L 

... 10 eo &l R 50 3.1 G I B L 
10 10 30 10 30 2 26 I 

.00 10 100 100 3.2 30 2 8 l 
110 10 100 60 R ,00 12 .0 2 B L 
W .0 eo !ill R I!O '-' 30 2 B 

I!O 10 30 30 00 11 10 1 

'00 10 50 !iD R 100 D 3.2 6 2 

till 30 I!O 30 50 3.01 20 I . ' 

:!il 30 100 30 100 32 I G I L 
10 30 lID .0 ro 3..1 10 I 

,0 ,0 30 10 30 ~ , 6 I L 
30 eo \00 3 100 32 0 2 L 

10 EO .OU 30 tOIl 3,2 0 2 
110 !IO '00 30 100 32 26 Z 

10 110 '00 100 R 100 U 30 2 

10 00 '00 eo R . 00 12 20 2 

' 0 30 100 0 100 0 32 '0 2 
10 30 eo 0 I!O H 1 0 I 
10 go 50 10 ao D 1.1 'G 2 

eo !to 100 50 100 D l.2 lo 2 
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'7 \/ERVAAllD!GINGVAN MET AlEfi 

?1 o IRuwillr-en 

• - v 'V"""e MI.( I~ 
08' oeo..,_""""" 
~ 1 -g-III--
12'11 1 • • ~ ptOOt?N. p.o, C.1OlJ m2 

B4 B l·~~""" • ..d 
IZ&I Bll_..-.oo"""",,_ ... ~ ...... p.D·<ZOO"" 
i>O!>l 0 Melaatopoav! .. ~~ 

~5i 1 ~lIomo'" 
~f 11 -mt 

i2S-" 12·_ ... ..-.... 
OSI 2 ·SoCOpen!n{~ ... an7JnIC 

:28S1 3 • rn.m..ctI nl7JnlcO< 
'eo, ~ .~~ 

:26'1 6 
·n''''''''.''''''''~ __ ( ___ 

851 a • .--nodMrll'l.- ilklrerwr 
=, 7 

'0 __ .-"'_ 

OS1 11 . .....-." 

:;!851 g ·g~...."~r",,._~ __ ... .., 
~ 11.--' .-
2052 

2 ,""""90_. ___ _. • .0 ~ 

&7 AD :al1~- 1ft lettingfsbrieoten-: .. S o..~_"_1LLO 
i2B7 B ~. mMJ,»r;oIIIWIt:AbMken ".E.g.: inpandig. p.o.. <200 ml 

· 
iZII · V- I AFO'ARA T'" 

I'" 0 IMllCtllne- en appara[el')~en 
~ 1 •• .o. < 2.000 m2 
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-
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2.,tIn,~ ffl~ .,.-audio--., 'tIidfto... lin 1tkc:JCm..~toore..d 

3210 
F ___ ~uIil._b<Iitig 

33 - ,trOut' I " 33 A a~¥OOI~ 1G~"J)rM~~"nirnlnJrnE(l 0:1'\ lUI 

-
34 VSRVAAROKiIN6 VNi AUTO'G.. MNHAnGI.'{~JIB: EN OPLEOOffif 
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-
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52 I .. ~ 
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-
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~64 ." 
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JUI.2 VtfV~"I.aI\~ goe6trr.n ~ 

1 TQT ><=YCU"" 
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~~ ... _>do_ ... <6Q""No 

~O Bl ~~ ... ~vanme"'5Ii>.GFTen_~'" 
U 82 .. Yfl'gi:Iiir\g.~..,., ¥Ctfg,:tUlftg v .. 0Yef'I0II bGmHlii: 
0 CO _I\, mEl nru:t.onnJI~ 

0 el .. <.'OUV .... 
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D DC -gasocUllre9E* MI ~en {Kasten en~). ca.l S en L 
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50 
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50 
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lD 
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3D 
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30 
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f(I 

30 

30 

30 

'00 

150 

:lO 
30 

I!O 
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30 
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30 
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150 
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0 
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10 
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AFSrAHDElI IN ETERS INDICES 

!;l ~ 
~~ ~ i II h ~ I!i ~ ~ R to 

30 100 30 ' 00 ~.2 2G 2 8 
30 &I '0 &.I .. , 10 , 
3Il 1011 :10 ,00 D 3.2 2 .0 2 .. 
30 &I ,0 150 D 3.1 10 2 8 

50 100 50 100 U 20 :I 8 L 
110 100 DO ,00 0 32- '0 2 a. 
30 "00 &I R ' 00 0 3.2 20 2 B l 
50 100 :Ill R ' 00 0 3.2 20 2 B l ' 

&I 100 150 , 00 3..2 0 2 B L 
110 100 50 100 3.:> G :1. B L 
110 100 30 100 3.2 20 :1. B 
10 100 iIO 100 3..:2. 20 2 a 
10 100 3D 100 3.2 20 :1. !l-
5(j 100 60 R 100 3.2 10 • B l 

30 100 GO 100 3..2 2G 2 !l-
30 100 .. 100 0 32 10 2 8 
3D &I 1<1 50 0 3.1 10 :I 8 

lID 100 30 100 :3.2 20 2 a 
30 50 lQ 50 3.1 10 2 n 

:Ill 100 ao 100 0 ~2 20 1 B· 

10 3D 10 3D 2 IG 1 

30 100 M 100 3.2 2G 2- 8 L 
'0 30 .0 3D 2- 10 1 

0 !OIl 30 00 0 3.1 ~O 1 8 
10 6Q 30 50 31 10 2 a 

0 30 0 30 2. 1 <3 1 

10 ,00 30 R ' DO :2.2 20 2. 

30 60 10 150 9.1 HI I B 
5D lDO 51! R 100 3.2 2<3 1 8 

3D 100 30 10;1 J;2 2G 2. B 

10 ,00 30 R 100 3.2 2<3 2. II 
30 'DO 30 100 0 3.2 ' 0 2 iii 

!SO 100 30 ' 00 0 3,2 2G 2. B 
10 10 0 fO " I P 1 
to 10 ID 3D 2 G • B 
10 30 10 30 2 2 G 2. 
10 50 30 150 a.I 2G 2 
10 &I ~ DD 3.1 20 2. 
30 30 0 30 2- I P • 
10 50 30 50 0 3.1 20 2 

50 100 30 R '00 3.2 G 1 l 
50 100 3D R 100 3.2 2<3 I L 

0 30C 10 30 .' IP I B 
0 50C 30 50 3,' ,p 1 B 
0 100 C 00 1011 :u 1 P 2 8 
0 10 C 10 ID 1 lP 1 
0 30C 10 3D 2 I P 1 
0 ooe l:D R 60 3 .1 I 1 

ID llXJ C 50 100 32 IP ~ 

0 3D0 lD SIl l! lP 1 
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\$6 Itt .. , ... 1W6' 

~11!l' Gtthin_IMe.<ooooo." _ 
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14 Gtth"'_ 
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S,.a,T ~ • n\Unitie 
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51.53- 2 • 3"~ b.o. c- 2WU m =-4 4 ......... grind: 
!i1&4 5 ·~rftn: 0.> 
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154 • Gohin~-enlDl!~Mw~ 

SI1i4 1 • algl!t"t1E!£'n;b-;o_>,UUlJm" 

154 Z .lgemeen: b 0_ < 2.000n12 
5fea.1 """"'-...-.u •• 
5155.2 ........ 111._ 

1!fa """"'- ... 
5157 0 ""'.j'.',"" D. > 

S151 .... ~rcb.o.""""OOOml 
157213 0 1~.NJtrI.niklW'OOt'Q.a..' ·ll1\.'Vm 

5>'1= 1 -OVNrgs: WI eo schmot: b.o. <...: , OO(} m-

SIal o onnln~en~"" 
• 02 I --"""' .. 5162 2 -owrQe 

5f7 . I! gnh (Dedir!f5mE!uoetS. eftlbau.ge, ~eden ~.d 

'2 P ~e.."-

i52 A. ~JnOCH 'IDOI"ZC'tyn.."o 
'i211~M SO..tpCJm},ariU,U\ . .... ~ 

== ~s,WIid.ve • ~ roken. ftoiIen, 'lDWter 

1'224 Ui~ DIOIX:I en tuw\~ .. mtto.llQ(Dftvoor I!¥!f'1 W'ir'ib 
mi. &232 ApotfJelen en dfogts'Et!f1en 

~MI ........... -
~Q ~invuufW@Ck:1Dt lOton "'~ 

~ --.., 
I'ilU ~t.b.v (eW'd • .autQ'sHi 

55 L .~" /-I. 

(2II1.5S12 1 ........... _",.. ........ · ......... ......,..."enOO<>g' ........ 
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AfSlNoluEH tH METERS <DICES 

! ~~ ! ... 

II ii§ « g 

h " I ~ 
I!; ~ ~ 3 l;; 

0 0 100 (l :!II 100 3..1 1 P 2 
0 0 :!ODe 50 :zoo '.1 1 P 2 

10 0 SOC 3JJ IiO 11 16 Z 

0 Q 3JJC 10 ao 2 1 p I 
0 Q lGO C ,0 100 .).2 I P 1 

0 30 100 10 100 U ~G ~ B 
10 30 110 I. !!O 3.1 20 I B 
10 30 so 10 50 3.1 0 I B 

0 ,. 30 10 30 2 10 1 a 

PC 

10 0 30 ,0 3B 2 2P 1 B 
10 '10 100 10 100 12 20 I 
10 30 100 10 '00 U 10 1 
0 0 I 10 1. 1 1 0 1 

&l 30 30 .., 1\ 110 3., 1G I 8 L 
,0 0 30 0 3D 2 3P I 
0 0 3Q 10 '" 2· 1 p 1 

30 0 :10 !ill R 50 3.1 3P 1 8 

'" 0 3Q 10 :30 2 3P 1 a 

D Q 10 10 1 , P 1 
30 3JJ 50 l;Q R SO 1 26 2 
10 '0 30 0 30 2. G 1 
eo 10 100 e 0 100 32 26 I 
IiO 0 .., 0 SO 3.1 20 1 
:30 111 3Q 50 1\ 50 3.1 26 1 
10 D 30 50 R 60 :1..1 20 I 

• 0 3D 30 2 0 I 
10 0 30 a 3Q 2 20 1 
I. ,0 0 30 2 .0 1 
3D 10 30 0 3D 2 ~<3 I I. 10 30 '0 30 2 ~o 1 
I. 10 30 10 30 2 0 I 

fa 0 30 10 V 30 1 ~O I 
10 0 30 50 v 60 3.1 10 \ 

0 0 30 30 30 2 2n 1 

1. 60 50 3D 50 3 .1 lP 2 

100 0 JO 00 100 '3.2 20 2 B 

a 10 100 10 100 l2 .2<3 2 

D 10 !lO 10 50 3.f 2G 2 
0 10 30 10 '30 • 10 I 

0 30 100 0 100 32 20 Z 
0 I. :10 0 30 :I In 1 

D a .. 10 50 3.1 20 .2 
a • 30 0 30 2 16 I 

50 ,10 3Ii lao R 100 0 3..2 2G 2 8 
30 30 30 3D R 30 2 10 I 
10 10 30 10 30 2 G 2 

'0 30 '00 30 lao 3.2 -'lG 2 B 
I. 10 m fO 00 3.1 :lG 2 B ,. 3D 100 10 100 D 3.2 2G 2 & 
10 10 50 10 150 3.1 2G 2 B 

0 10 100 10 100 3.2 2G 2 
0 , 50 0 50 U 20 , 
• a Q(J 0 30 2 20 1 

0 a 'Q 0 10 1 1 ~ I 
0 D fO 10 '0 1 2P , 

10 0 '0 to 10 1 IP I 
10 10 10 C fO 10 1 I P I 
0 0 0 '0 10 1 , P 1 
0 0 30 '0 30 2. !P I 

0 0 10 10 V 10 , 1 P I 
0 0 6C a 50 3.1 20 I 
0 0 '0 '0 '0 I 1P I 

'" e 10 10 10 1 P I 
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. I 
52 KiI~en. vakriecentr.l. e.1f.. (met k.euken: 

53 est.umnts-, ea~a snaekbars. ijs!Nllons met eigen ~sbereDng. vWaamen I!..d 

5SI 1 Caf!!'s.ba('5 

~ 2 Iscotheken, ~ca~~$ 
~I Kantines 

;552 C.lering!>edrijven 

0 · IVER' OlER OVER LAND 

01 0 ISpoorwege~: 

IIDI 1 ~ "t.Sons 

021. 1 9us-, tntm- en metmsta'tions ~-ftnY5es 

~ axibedrjwr. 

.." Cl'URf1QC3rbe<tiJWll 
!lQ24 o .~~~Jf.ft(::OfIdtrSChclotlm&\Alfttlnltst.~~:J> 1DDDI\'r' 

0IU4 I ~ (mncSK. schoonmakM u~J b 0.. -F 1000 m 

03 Pomp- en ~50rstaiions van pijpieidmger: 

· 
el.ll:> """vUC><Uvrt<WA'CKI' L>OUt<ut """, 

I."" " .... I-~ 

!~ DJENSTVERI..BUNG T-B.V. HEr \lERVOER 

311.1 0 ... .,.. .... ~ ~~,,~ zeeschepen 
\12 o La.tcf..IQ&...,..OW'tSl~tij\'t11t.b..V,~ 

312 .......... DO 

3:!1 '_M_ 
321 2 Stalling: van vtdtwagens {met koeIinstaiafies 

3:.22. 6323 _-. .... "' • • ""!IUr;y. _!""""""" 
eisoqJilflisatie5 

34 _ ........ "' ....... (\11_1 

· .. _ POST EN TEl.ECOMMUNICA.TIE 

<><1 I"'cISt-efJ~5ten 

~2 A commun; 

,..2 BO z.endinstalolties ,.,2 B1 .. LO eo MG, zBOCk!rvermogen < 100 kW (bij groter-vt!~"': OtTIde1'ZO'ek!) 
,." 112 FMenTV 
,.,2 83 GSM en UM l5-51etJnzendf:f! 

"'.001.111 _ FlNANCIElE INS1EWNGEN EN VERZEJ<ERINGSWEZEN 

5. 88. 67 
14.9 __ • .. -

0 · V EL IN ot<ROERENO tiOED 

0 A vtmuUrvan.n~iftonmfINN:lgDI!l 

-
1 · VERHUUR VAN TRAHSPOft"T'M!OOB.EN. UACHINES. ANDERE ROERENOE GOEEJEREff 

71 1 ......... n ... 
12 Verhuurtlo!!dri]vet1"YOOr tr.nSipgrtmid~en texcl ~uto:s; 
n V~""",_ .... ~ 

, I' .~ .. ¥Oar ftliWtrdtl QOt!dertIn o. • . g 

-
72 I ~OMeuJ <K~""V1=. >oN , , 
::! " 

.., ____ ._ • • d 

rn B.s..itdl~.s 

· 
3 _ 1 ~~~uR-~. 

731 Qt.lUw< .--... _ ...... 
I7a2 IM.UI""""""· ... ao ............. ...,._.-... 

· 
4 · Doa;SIVERlENING 

• A I UIft!rigeZ3kefJ;t(e~eJ'IIllg:kaJ11or(W 

47 ......-geboow .. 

40 1-" Q40.." ~MWlC.I'tOtnCCIIes 

484.4 V.eii:ngen Y'OC£ huisrud, kunst e.d 

· 
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Bijlage 2: Staat van Horeca-activiteiten 

Categorie 1 "Iichte horeca" 
Bedrijven die in beginsel aileen overdag en's avonds behoeven te zijn geopend (vooral 

verstrekking van etenswaren en maaltijden), al dan niet met een ondergeschikt terras, en 

daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken . Binnen deze categorie 

worden de volgende subcategorieen onderscheiden: 

la. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca 

automatiek; 

broodjeszaak; 

cafetaria; 

croissanterie; 

koffiebar; 

lunchroom; 

ijssalon; 

snackbar; 

tearoom; 

traiteur. 

lb. Overige lichte horeca 

bistro; 

restaurant (zonder bezorg- en / of afhaalservice); 

hotel. 

lc. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking 

bedrijven genoemd onder la en lb met een bedrijfsoppervlak van meer dan 
250 m2; 

restaurant met bezorg- en / of afhaalservice (o.a. pizza, chinees, McDrives). 

Categorie 2 ''middelzware horeca" 
Bedrijven die normaal gesproken oak delen van de nacht geopend zijn en die daardoor 
aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 

bar; 
bierhuis; 

biljartcentrum; 

cafe; 

proeflokaal; 

shoarma / grillroom; 

zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek
/dansevenementen). 

Categorie 3 ''zware horeca" 
Bedrijven die voor een goed functioneren ook '5 nachts geopend zijn en die tevens een 

groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich 

mee kunnen brengen: 

dancing; 

discotheek; 

nachtclub; 

partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek

/ dansevenementen). 

Ruim!elijke Ontwikkeling & Economie 
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Bijlage 3: Lijst Nieuwe Economische Dragers 

Via vrljstelUng I wijziging tottestaan Koppe~n3 aan fundies'1. Cal"esorie-
indaling> VNG-
bedrljvenlljsl 

Fundie N I V lIM I W 
lANOBOUW VERWANTE fUNCll ES 
VerkOOD hoerderij- en sfreekproducten I N I - I - J - J 1 

"_"nr/selle hll/PbudrlfVen 
Loonbedrijven N - - - 2(3 
Dminngebedrijven I N - 3 
Veehol1delsbedrijven I N I I I I h 

Toefeverende hecIJrvt.VI 
Spermabank N - 3 
Foemgehundel N - 2 
2<lai, .. ad en pootgoed N 3 
Oll.IDS ftsl'cu1scl1e plodlltlCII N - :h 
Hoefsme.derij N - 2 

Semi-a rrnmsche bedrllwn 
HoveniersbedrUVen H 1 
BOOOlVerzorg1ngsbedrijve.n N · 1 

Notuur- en Illndschapsheheer N V - 2 
Tuillcellllwll N - 2 
Vis/esCG~tjwormkwekerij N V 1 

ZOrrlvoorzieninf!'tm 
largboerd.rll {saciale n"".nfundle N V . 1 
op agnuisc:h bedrijf bv resocialisotie, 
ther.apie, sehsndrcapten, 
d8!fbesteding} 

OPSlAG 
CI1n!Vcns, boten, inbDeuel en N V - 2/3 
overige opslt!S 

RECREAnE 
V.,.hlijfsr~r:reiJ/11} 

Kampeerboerderij N V 213 
Appartementen (vernuur) N V LIM · 2/3 
Hotel8ccommDdflli~ N UM 2 
Losies met ontbijl N V UM W 1 

Oayrecrealie 
Horeat: 

Restaurant N V LIM 2 
- Eethul5 N V LJM · 2 

I)ssalon N V L{M I 
Theeschenkerij N V LIM 1 
l>artycentrum 3 

Bezoekersc:enfrum Ii V 1 
P •• rrlenpension-/staWng N V 2/3 
Sauna N V 2 
Ve.rhuur: 

Pliarden N V - 2/.3 
Retsen N V 2 

- Kano's N V . 2 
Trapaulo's It V · 2 

Manege N V 3 

*Koppelinsaan Fum:ties: 

~ 
oran,ewoud 

Indicatieve maximale 
bedrijlsvloer",pervlalde 
in rrl" 

I 150 

1.500 
1 1.500 

I 1.500 

375 
1.500 
1.500 
1 .500 
150 

375 
375 
375 
1.500 
1.500 

375 

SOO 

250 
250 
250 
50 

250 
150 
15C> 
150 
1.000 
250 
250 
250 

250 
150 
250 
250 
1.500 

N: toelllB.th6irra.{s neven6Cttvitelt ap 113ratfx:hc bedriJf-l y. efste:nd 1 of 10 mrle£di~cte farnilie: vlln 8Y81'ier 
V: toela8th88T8~VI!JvolsllcUviteltop voormaiig-egTllri!5ch bednlf2!!Jf. afstollnd '30 meter 
W:. todllHth IUU bjj woningen 3 gr. af5land 50 () f 1 00 meter 
l; t{}eisotblLllr bij hlndhuj.zen/landSDederen It y. nbt8nd 200 oF300 meter 
M: todlltltbaar'in mGnumentale: e.n karakt:eristle.ke panden 

·Cllt~<nie-inde.1ing; 

1. gr. afst"aoo O-of 10 meter 
2. !Jr. afstaoo 30 mNeT" 
3. !JI".efstand 50 of 100 meter 
3+. §raffitena 50 mete.rofmeer 
4. 31". afstand 200 cf300 mc.tc.r 

Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie 
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Via IIrI)stelUng /'wijZlSing totta stun 

furlCtlo 
/WI HUIS GEBONDEN BEROEPEN 

IndlViduele (poro)medl$thc of 
therapcutlsthc praktlJk 
Oienma.r1!:" 

Atel"" 
OveJ!se •• n hols sebondon 
bc,ocpcn 

) Kopp«lns ean fl.lnetlu: 

N 

It 

If 
N 

N 

KoppebnS nan mnttles' Cal."Sorl .... 
Indoli ns" VN G· 
bedrlJventlJst 

V LJM W 

V liM W 

V LIM W 
V LIM W 
V LIM IlYti 

tl! ~t1 .. tbur.h ntvtlftec:tlvU.Ul op It!Irll~he bodrtJrt !Sf • • r •• od 1 of,O Mt,tat dlrecce F.mIUe-nn ., .. rtcr 
\It toclalltbau ob YerYcl!fKCl\<hcd\ OJI 'li'O(umftt,I!".!Jrnrbch bedtfJf 2 f ... k-bmd 30 '"ft~ 
W: loel •• 1b liar b~ WOPlTnscn '3 sr. _brand 50 of 1 00 mtlc:r 
l: lodutburbl1"ndhu~nn/l"nd5oe.dc:r(!Q fJ 5J •• lr..tanrf'2.OD of 3OOMClI .. , 
til! lOal&.a.th •• r'n mODlJ.mV\talc C'n kll..ld:t.ertltlcke panactl 

~ CN:t.5o,fe.lndcUnS-: 
1. !".a'mltdOof ·10njd~ 
2. gr . .. (st.nd 30ft'l&tet 
3. !I'oal ,.nd r;oQ loom~., 
1.. S' afJ.t&nd SO metCl ofmC'Cf 
4. sr. oI:>toad 200 .r300 m"ttI 
BII ,«hI ,.r.scld 
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Bijlage 4: Parkeernormen CROW / ASW 
Voor dit inpassingsplan is de kolom 'rest bebouwde kom' van toepassing. 

weinig stedelijk 
niet stedelijk 
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centrum 

1,2 

1,2 

1,7 
1,7 

1,3 
1,3 

stedelijke zone 

'., 
, sc.h il/overloO~ 

.' geblei:( .,.'; 
~ .","-} ... ,: 

1,7 
1,7 

1,3 

1,3. 1,5 
. :~, .. ··::'1·. 

rest 
bebouwde kom 

min 

2.0 
2,0 

1,4 
1,4 

2,2 
2,2 

1,7 
;,7 

aandeel 
bezoekers 

0,3 pp 
perwoning 

0,3 pp 
per waning 

0,3 pp 
perwoning 

O,2pp 
perwoning 

85% 

~ 
oranJewoud 

apmerkingen 

zelfstandige 
waning met 
beperkte 
zorgvoorzieningen 

1 arbeidsplaats= 
40 m2 bvo 
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stedelijke zone 

weinig stedelijk 
niet stedelijk 

w ei nig stedelijk 
niet stedelijk 
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centrum 

1,0 
1,0 

8,0 
10,0 
10,0 

1,2 

1.2 

12,0 

12.0 

.' 

scniViiverloOR-' 
gebied" --:. 

. ~ ,~' ";~ ,to.·· 
,,' 

1,2 
1,2 

.;;'o:~ .. < ... '-:'. 

10,0 

1,4 
1,4 

',C<';·t~;~·; !:_ 

12,0 

rest 
bebouwde kom 

,;6 
1,6 

1.8 
1.8 

aandeel 
bezoekers 

5%, 

5% 

3S% 

10% 

90% 

80% 

~ 
oranJewoud 

opmerkingen 

1 arbeidsplaats = 

25·35 m2 bvo 

1 arbeidsplaats = 
25·35m' bvo 

1 arbeidsplaats = 

25-35 m' bvo 

1 arbeidsplaats = 
25·35 m' bvo 
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centrum 

niet stedelijk 
1,7 
1,7 

min 

1,0 

1,0 
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2,2 
2,2 

1,5 
1,5 
1,5 

stedelijke zone 

" 
schilloveiioOp~ 

, 'gebied"'\ . 
" 

2,0 2,5 
'" .if'.;-, ~ '~._~~ ~: 

min max 

1,5 

1,5 
1,0 1,5 

rest 
bebouwde kom 

2,5 3,0 

min 

1,0 
1,0 1,5 

aandeel 
bezoekers 

95% 

95% 

95% 

95,/. 

90% 

~ 
oran,ewoud 

opmerkingen 

Gymlokalen met 
aileen schoalfundie 
hebben geen extra 
parkeervraag 

bij sporthal met 
wedstrijdfunctie: 
+0,Hl,2pp 
per bezoekersplaats 
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weinig stedelijk 
niet .tedelijk 

weinig 'tedelijk 
niet stedelljk 
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stedelijke zone 

centrum 

0,04 0,2 
0,04 0,2 

B,O 

10,0 
10.0 
10,0 

'. 
sthilfov~~i~)op. 
:: -!lef,feq- '. -. . . ,. -, 

O,Oil 0,2 

0.04 0,2 
,.:~_<., >L '="'::. 

9,0 
9,0 11,0 

rest 
bebouwde kom 

0,04-
0,04 

10,0 

0,2 
0,2 

12,0 
12,0 

aandeel 
bezoekers 

90% 

95% 

95% 

99% 

99% 

90% 

~ 
oran,ewoud 

opmerkingen 
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stedelijke zone 

centrum 

weinig stedelijk 
nlet stedelijk 

3,0 
3,0 

0,5 
0,5 
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12,0 

12,0 

0,7 
0,7 

0,7 

. sdiilloverloop: 
.' :~ 9,ebi.ed ' 

3,0 
3.0 

12,0 
ll,O 

I~:: I. ~'.'" 

0,5 
0,5 0,7 
0,5 0,7 

rest 
bebouwde kom 

3,0 
3,0 

min 

0,5 
0,5 

12,0 
12.0 

0,7 

aandeel 
bezoekers 

90% 

90% 

60% 

~ 
oranJewoud 

opmerkingen 

bij vaste 
bezoektijden 
bovengrens 
nanteren 
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weinig Stedelijk 

niet stedelijk 

weinig stedeliji( 
niet'stedelijk 

wein i9 stedelijk 
nlet stedelijk 

centrum 

0,6 
0,6 

0,5 
0,5 

15,0 

0,8 
0,8 

1,5 
1,5 

stedelijke zone 

s(hiliolierloop.. -
.- <g~bled , " 

,.;,00,,- "J...': . - ~ .. ' .... :~ 

0,6 0,8 
0,6 0,8 

• '.<"" ~ .~"·~I~;}~.t~·· 

o.s', 1,5 
D, S 1,5 

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

15,0 
30,0 
30,0 

rest 
bebouwde korn 

0,6 
0,6 

0,5 
0,5 

0,8 
0,8 

1,5 
1, 5 

30,0 
30,0 

aandeel 
bezoekers 

opmerkingen 

exlusief Kiss & Ride 
(zie hoofdstuk 4) 

arbeidsplaats = 
maximaal 
gelijktijdig 
aanwezig aimtal 
werknemers 

Algemene opmerkingen/definities 

bvo 
wo 
'00 mZ bvo = 60-80 C 
.ubeidsplaats 
grootscnalige detailh~ndel 

Perlfeer 

bruto vloeroppervlak 
verkoop (netto) vloeroppervlak 

maximaal geliJktijdig aanwezige werknemers 
wtnktIfO(mul05di~Ydn\'l~e de omv4ng c:" Mfd VIIII'1 het as!oQrtimcnt ee" groolopptrvftUc nodtq hebben en welke bij 
1lCM)' CUf 9e1ltgCn :z.ljn op pcrTiere locatlef (8uto'~, boten en Ufal{Brtf, "1Uincen1rift. 1?;.oLiwma~t ~eukens en sa,nitair, 
"'()"1"9In"'J>t ln~"'lMubol.) 4<l1i'''«P.· ,- , c'; ":" :-' ' , : _" L 
aUe u!rre:tnel\of toatics binne.n de bcbouw~ kom die njet blnnen of nablj en" ootai'nd of]:eptand winkelgebied liggen 
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Bljlage 5: Lijst persoonsgebonden overgangsrecht 

~ 
oranJewoud 

Gebruik van de gronden ten behoeve van een spuiterij (kadastraal 51182) Verheije BV, 
Zandertje 17A, 4511 RJ Breskens. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

blad 4 van 66 

West Zeeuws-Vlaanderen wordt geconfronteerd met sociaal-economische 
problemen. De leefbaarheid van het gebied neemt of door onder andere 
vergrijzing, het wegvallen van de autoveerdienst Vlissingen - Breskens en een 
afnemende werkgelegenheid in de landbouw, visserij en het bankwezen. Met 
het gebiedsplan Natuurlijk Vitaa!, opgesteld door de gebiedscommissie West 
Zeeuws-Vlaanderen en in 2004 door Gedeputeerde staten van Zeeland 
vastgesteld, wil de regio deze ontwikkelingen keren en weer perspectief aan 
het gebied geven. Kansen worden vooral gezien in het stimuleren van de 
economie en de verbetering van de omgevingskwaliteiten zoals natuur, 
landschap, cultuurhistorie en de leef- en recreatieomgeving. 

Het project Waterdunen wil deze kansen verzilveren. Realisatie van 
Waterdunen betekent een forse investering in het gebied, die leidt tot 
structurele economische baten voor een regio die dot hard nodig heeft. Met 
Waterdunen wordt bovendien op aansprekende wijze vorm gegeven aan de 
dubbeldoelstelling van het project Zwakke Schakels: kustversterking en 
verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Recent is gebleken, dot Waterdunen 
kan bijdragen aan nog een (Iandelijke) doelstelling, namelijk die van het 
natuurherstel in de Westerschelde. Waterdunen maakt onderdeel uit van het 
alternatieve pakket maatregelen voor het Middengebied, waardoor 
ontpoldering voorkomen kan worden. 

Het initiatief voor dit project in de Jong- en Oud-Breskenspolder westelijk van 
Breskens is enkele jaren geleden genom en door de toenmalige eigenaar van 
Park Napoleon Hoeve (inmiddels onderdeel van Molecaten), nabij Breskens. 
De recreatieondernemer zocht een mogelijkheid om de dreigende 
kustversterking 'over zijn camping heen' - West Zeeuws-Vlaanderen is een van 
de acht Zwakke schakels longs de Nederlandse kust - om te buigen in een 
kans voor kwaliteitsverbetering. Stichting Het Zeeuwse Landschap was op zoek 
naar een gebied, waar een grootschalige zilte natuurontwikkeling tot stand 
gebracht zou kunnen worden. Samen hebben zij de aanzet gegeven tot het 
project Waterdunen, waarin hoogwaardige natuur verweven wordt met 
hoogwaardige (verblijfs) recreatie. 

In het project Waterdunen krijgen vier ambities vorm: 
1. verhoging van de kustveiligheid in West Zeeuws-Vlaanderen; 

Ter hoogte van waar nu het plan Waterdunen wordt ontwikkeld is een 
zwakke plek in de kustverdediging van Nederland. Deze zogenaamde 
Prioritair Zwakke Schakel moet met de hoogst mogelijke prioriteit worden 
aangepakt. Rijk, regio, burgers en betrokkenen zijn het er over eens dot dit 
gebied aangepakt moet worden om ook op de lange duur droge voeten 
te houden. 

2. een economische impuls; 
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Een bestaand recreatiebedrijf, Park Napoleon Hoeve, wi! fors investeren in 
vernieuwing, uitbreiding en kwaliteitsverhoging van het bedrijf. Uit diverse 
studies blijkt dot hiermee een belangrijke impuls aan de regionale 
economie kan worden gegeven. 

3. een ruimtelijke kwaliteitsslag in de regio; 
Ambitie van de regio, zoals ook neergelegd in het gebiedsprogramma 
Natuurlijk Vitaal, is om de ruimtelijke kwaliteit van West Zeeuws-Vlaanderen 
te vergroten door middel van natuur- en landschapsontwikkeling. In 
Waterdunen wordt binnendijkse zilte en dynamische natuurontwikkeling 
voorzien. Dit is op deze school heel bijzonder in Nederland. 

4. vernieuwende samenwerking tussen publieke en private partijen. 
Het project Waterdunen vormt een van de proefprojecten in het kader 
van de ontwikkelingsplanologie. Ervaring wordt opgedaan met nieuwe 
vormen van samenwerking in ruimtelijk-economische projecten. Publieke 
en private partijen geven samen vorm aan de aanleg en beheer van 
(recreatie)natuur en kustversterking. 

Ais uitwerking van het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal realiseert het plan 
Waterdunen in de Jong- en Oud-Breskenspolder een sociaal-economische 
impuls, gebaseerd op een toeristisch-recreatieve kwaliteitsslag gecombineerd 
met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en het realiseren van een 
duurzaam veilige kust. Hiertoe worden in het plan de volgende zaken 
gecombineerd: 
• de ter plaatse noodzakelijke kustversterking in het kader van zwakke 

schakel West Zeeuwsch-Vlaanderen; 
• een kwaliteitsslag van het Park Napoleon Hoeve en versterking van de 

recreatief-toeristische sector in de regio; 
• een landschappelijk-natuurlijke impuls, gebaseerd op de verbreding van 

het duingebied en de aanleg van een estuarien natuurgebied. 
Binnen het gebied wordt onder andere ruimte gezocht voor het versterken 
van de kustverdediging, een duincamping, recreatieverblijven, een 
onthaalparkeergelegenheid, een hotel, recreatienatuur en kernnatuur. 

Betrokken partijen 
In het project Waterdunen werken vijf partijen samen in project- en 
stuurgroepverband. Dot zijn de provincie Zeeland (de trekker van het project), 
de gemeente Sluis, het waterschap Zeeuws-Vlaanderen en twee private 
partijen: Molecaten en Het Zeeuwse Landschap. 

Provincie en gemeente zijn bij het project betrokken geraakt vanuit hun 
bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de ruimtelijke ordening en de 
projecten Natuurlijk Vitaal en Zwakke Schakels. 

De provincie vervult tevens een belangrijke rol als schakel naar de 
rijksoverheid. In november 2008 hebben Provinciale staten besloten vanwege 
de provinciale belangen, die met Waterdunen gemoeid zijn, voor het project 
een inpassingsplan te maken. Dit is in overleg met de gemeente Sluis gebeurd. 

De rol van het waterschap bij Waterdunen is tweeledig. In de eerste plaats is 
het waterschap form eel verantwoordelijk voor de planvorming voor en de 
uitvoering van het kustversterkingsdeel. De kosten daarvan komen voor 
rekening van het Rijk. Daarnaast is het waterschap betrokken vanuit de 
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verantwoordelijkheid voor de wegen en de waterhuishouding rondom 
Waterdunen. 

In passings plan 
Realisatie van het plan Waterdunen is niet mogelijk binnen de vigerende 
bestemmingen in de bestemmingsplannen "Buitengebied" en 
"Verblijfsrecreatieterreinen", beide van de voormalige gemeente Oostburg 
[thans gemeente Sluis). Ten behoeve van de realisering van Waterdunen is 
daarom wijziging van de bestemmingen noodzakelijk. 
Dit Provinciaallnpassingsplan voorziet in de herziening van de bestemmingen 
voor het onderhavige plangebied. 

1 .2 Provinciaal InpassingsPlan 

blad 6 van 66 

Er is gekozen voor de procedure van een ProvinciaallnpassingsPlan [PIP) 
om dot er grote, bovenlokale belangen spelen, onder andere in het kader van 
kustversterking, recreatie, leefbaarheid en natuurontwikkeling. Het betreft 
realisatie van de doe len uit het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal en het 
Omgevingsplan: 
op het gebied van recreatie: 
• gezonde en dynamische recreatieve bedrijfstak; 
• meer werkgelegenheid in de recreatieve sector; 
• kwaliteitsimpuls voor met name de verblijfsrecreatieve sector. 
op het gebied van kustverdediging: 
• waarborgen van de veiligheid; 
• stimuleren van en bijdragen aan pilots op het gebied van innovatieve 

kustverdediging; 
• kustverdediging zoveel mogelijk combineren en integreren met functies als 

landschap, natuur, recreatie en toerisme. 
op het gebied van natuurontwikkeling: 
• uitwerking en realisatie door de provincie van - een deel van de - 300 ha 

estuariene natuur uit het Convenant Westerschelde; 
• waarbij wordt gekoppeld met andere functies [0.0. recreatief 

medegebruik) . 

Met het project Waterdunen worden aile bovenstaande doelstellingen 
gediend. Aile elementen [kustversterking, recreatieontwikkeling, 
natuurontwikkeling) dragen daaraan bij, afzonderlijk maar vooral ook door de 
combinatie van die elementen. Er is sprake van een grote mate van ruimtelijke 
en functionele samenhang. 

Vanaf de start van het project is de samenhangende ontwikkeling van 
recreatie en natuur het oogmerk. Door de kustversterking in het kader van 
Zwakke Schakels moet de bestaande camping verdwijnen. Hiervoor wordt in 
het plangebied een verplaatsingslocatie geboden. Daarbij wordt een 
kwaliteitsslag gemaakt, waarvoor een ruimtelijke uitbreiding nodig is. Conform 
het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal dient die uitbreiding gepaard te goon met 
de ontwikkeling van recreatienatuur. De recreatieondernemer heeft hiervoor 
samenwerking gezocht met Het Zeeuwse Landschap, die allangere tijd het 
idee had voor realisatie van een zilt [vogel)natuurgebied in West Zeeuws-
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Vlaanderen. Met de gecombineerde recreatie- en natuurontwikkeling wordt 
de ruimtelijke kwaliteit van de kust versterkt, de tweede doelstelling achter 
Zwakke Schakels. De kustversterking wordt op zodanige wijze aangelegd (via 
brede landwaartse duinen), dat daarmee niet aileen de veiligheid, maar ook 
de landschappelijke kwaliteit en de (verblijfs)recreatieve 
gebruiksmogelijkheden worden versterkt. In het brede duingebied wordt een 
duincamping gerealiseerd. 

Ruimtelijk zijn recreatie en natuur sterk verweven. In het inrichtingsplan en 
beeldkwaliteitplan is dit uitgewerkt. Met de recreatieve bebouwing is 
aangesloten bij de verschillende landschapstypen (duinen, schorren en 
slikken). Door de gekozen bebouwingswijze wordt de varia tie in het landschap 
sterker tot uitdrukking gebracht. Aan de opgave uit Natuurlijk Vitaal 
(kwaliteitsversterking verblijfsrecreatie in combinatie met versterking van natuur 
en landschap) wordt zo op een aansprekende wijze invulling gegeven. 

De natuuraanleg in Waterdunen dient naast een ecologisch belang (het 
belang van het natuurherstel voor de Westerschelde) nadrukkelijk ook het 
economische belang . Het gebied wordt aantrekkelijker voor jaarrond 
verblijfstoerisme en dagrecreanten en biedt daarmee kansen voor recreatieve 
investeringen, die een economische impuls aan de regio kunnen geven. De 
getijdenduiker en het getijdenkanaal, de essentiele schakel tussen de 
Westerschelde en het natuurgebied binnen Waterdunen, is vanwege de 
attractiviteit het focuspunt voor de recreatie . 

Naast de inhoudelijke verweving is er ook sprake van een samenhang in de 
financiering en in de uitvoering. Conform het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal 
draagt de recreatieondernemer via de rood-voor-groen-bijdrage bij aan de 
inrichtingskosten van de recreatienatuur in Waterdunen. Gronden, die 
vrijkomen bij de natuurontwikkeling, worden als 'onderlegger' gebruikt voor het 
aan te leggen duingebied en de recreatie-eilanden. 

1 .3 Ligging en begrenzing plangebied 

blad 7 van 66 

Het plangebied voor Waterdunen Iigt aan de kust van West Zeeuws
Vlaanderen, ten westen van Breskens, en maakt onderdeel uit van de Oud
Breskenspolder en de Jong-Breskenspolder. Aan de noordzijde vormt de 
Westerschelde de grens van het plangebied (zie figuur 1.1) . De gehele 
kustverdediging maakt onderdeel uit van het plangebied. Aan de oostzijde 
vormt de camping en het recreatiepark Schoneveld de grens. De watergang 
aan de zuidelijke teen van de Nolletjesdijk, Hogedijk en Puijendijk vormt de 
zuidgrens van het plangebied. De Zwartegatse Kreek en de Groedse duintjes 
begrenzen de westzijde. 
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Figuur 1.1 Ligging en begrenzing plangebied Waterdunen 
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1 .4 Leeswijzer 
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In hoofdstuk 2 wordt een toelichting op de Milieueffectrapportage 
weergegeven. Hoofdstuk 3 schets het beleidskader. In hoofdstuk 4 wordt zowel 
de huidige situatie van het gebied beschreven, als de toekomstige situatie. De 
noodzakelijke onderzoeken worden in hoofdstuk 5 weergegeven. In hoofdstuk 
6 is de juridische regelgeving beschreven. De economische uitvoerbaarheid 
komt in hoofdstuk 7 aan de orde. Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 ingegaan op 
het gevoerde vooroverleg en de inspraak. Hoofdstuk 9 geeft een 
literatuuroverzicht. 
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Nota Ruimte Gebiedsplan Natuurlijk Waterdunen Zeeuws 
Ministeries van VROM, Vitaal (Zeeuws landschap Kustbeleidsplan 
LNV, V&W en EZ, 2004 (Provincie Zeeland, 2004) Grontmij,2004) (ZOW, 2004) 

Ontwerp voor Startnotitie m.e.r. Zwakke December 2005, Kaderstellend besluit 
Ll) Waterdunen Schakels & Waterdunen gemeente Siuls 
0 
0 (Arcadis-H+N+S, 2005) (Provincie Zeeland, 2005) Instemming met de ten behoeve van het plan 
("'.I 

Waterdunen beoogde functieveranderingen. 

Maart 2006, Vaststelling richtlijnen m.e.r., staten van de provincie Zeeland, met inachtname advies 
Commissie m.e.r. (Nader onderzoek getijdeslag). 

-0 
0 
0 
("'.I 

Omgevingsplan Zeeland MER Waterdunen Diverse thematische onderzoeken t.b.v. MER en 
(Provincie Zeeland. 2006) (Oranjewoud. 2006) planologische procedure 

Mei 2007, Vaststelling MER en keuze voorkeursalternatief, door coordinerend bevoegd gezag 
Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. (Met hotellocatie aan de kust en Variant 
_ t· ' • 

,....... 
0 
0 2007/8, Besluit om te onderzoeken of Waterdunen onderdeel kan zijn van het NPW (Natuurpakket ("'.I 

Westerschelde), 
- . . -. - . . . .. . . . . 

Estuariene natuurwaarden Waterdunen Getijdeslag 
(Waardenburg. 2007/B) Waterdunen .- ............ - .. _. 

Kustversterkingsplan Oktober 2008, Vrijgave Business Case Waterdunen t.b.v. onderbouwing 
Waterdunen aanvraag Nota Ruimte budget, 
(Oranjewoud. 200B) door Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. 

co 
0 
0 
("'.I November 2008, Voornemen tot het Vaststellen van een inpassingsplan, door Provinciale staten van 

Zeeland 

December 2008, Accordering aanpassing voorkeursalternatief, door Stuurgroep Waterdunen op de 
onderdelen: Peilam-plitude, aangepaste bodemligging, slimme getijde duikers. constructie paden en 

Diverse thematische onderzoeken ter bevordering van MER en planologische procedure 

0-
0 
0 
("'.I 

Vervolgonderzoek Waterdunen, Plan in Hoofdlijnen Waterdunen inrichtingsplan 
gedempt tij (Soresma, (VHP.2009) (VHP,2009) 
.... -....... ~ 

Figuur 1.2 Overzicht totstandkomingproces 
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2 Planvormingstraject 

2.1 Planvorming en kaders 

2.2 

2.2.1 
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In het schema in figuur 1.2 is oongegeven welke stoppen, procedures en 
besluiten vooraf zijn gegoon oon de totstandkoming von dit Provinciool 
Inpossingsplan. Uit het schema blijkt dat het plan Woterdunen vanaf 2004 in 
diverse beleidsdocumenten is veronkerd. Gedurende die tijd is het plan op 
onderdelen oongepost, enerzijds vonuit een verdere uitwerking en detoillering, 
onderzijds om het effectbereik von het plan te optimaliseren zodot hiermee 
zoveel mogelijk beleidsdoelstellingen worden gediend. 

In het schema is de plonvorming in de loop der jaren weergegeven, woarmee 
inzicht wordt gegeven in de voorgeschiedenis von dit inpossingsplan. 

Toelichting op de Milieueffectrapportage 

Waarom een MER? 

In het koder von de plon- en besluitvorming rond de ontwikkeling von 
Waterdunen moet de m.e.r.-procedure worden doorlopen conform het Besluit 
m.e.r. De m.e.r.-procedure is gekoppeld oon het eerste ruimtelijke besluit dot 
concreet de reolisotie von de m.e.r.-plichtige octiviteit mogelijk mookt. De 
vaststelling von het Provinciool Inpossingsplon en de goedkeuring von het 
Kustversterkingsplon zijn de eerste concrete en voor beroep votbare besluiten 
woarin de keuzes ten oonzien von Woterdunen worden vostgelegd. 

Voor Woterdunen is het doorlopen von een m.e.r.-procedure op grond von de 
volgende activiteiten verplicht [Oranjewoud, 20060]: 
• wijziging of uitbreiding von een zeedijk; 
• oanleg van recreatieve en toeristische voorzieningen met een oppervlokte 

groter dan 50 hectare; 
• functiewijziging in het londelijke gebied met een oppervlakte groter don 

250 hectare; 
• winning von oppervlaktedelfstoffen op een winplaots groter don 100 

hectare. 

Het milieueffectropport (MER) dient ter ondersteuning von de besluitvorming in 
de procedure voor het Provincioollnpossingsplon. Vonuit de m.e.r.-vereisten 
dienen aile reolistische olternotieven voor de voorgenomen activiteit op tofel 
te komen . Tevens dient het meest milieuvriendelijke olternatief (MMA) en het 
nulalternotief ('niets doen') bepoold te worden. 

Met het doorlopen von de m.e.r.-procedure voor Woterdunen is oan de 
m.e.r.-plicht voldoon. In het MER Woterdunen [Oronjewoud, 20060] zijn 
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alternatieven voor de ruimtelijke inrichting van het gebied beschreven en 
beoordeeld op verschillende milieuaspecten ten opzichte van de 
referentiesituatie. De referentiesituatie bestaat uit het huidige agrarische 
gebied en recreatiegebied en een voortzetting van het agrarisch 
bodemgebruik en het recreatieve gebruik. 

Totstandkoming alternatieven 

Vanuit de m.e.r.-vereisten dienen realistische alternatieven voor de 
voorgenomen activiteit op tafel te komen. Tevens dient het meest 
milieuvriendelijke alternatief (MMA) en het nulalternatief (,niets doen') bepaald 
te worden. De ontwikkeling van de alternatieven heeft plaatsgevonden in 
interactieve werksessies met de projectgroep Waterdunen en specialisten voor 
de relevante vakgebieden, en in overleg met de direct betrokkenen. 

Dit heeft geresulteerd in de volgende alternatieven, die in het MER zijn 
beoordeeld: 
• Aileen kustversterking, geen binnendijkse gebiedsontwikkeling: Veilig 

zonder Waterdunen; 
• Kustversterking en gebiedsontwikkeling met maximale invulling van de 

sociaal-economische en ruimtelijke impuls: Gevarieerd Waterdunen; 
• Kustversterking en gebiedsontwikkeling waarbij de investeringskosten 

worden geoptimaliseerd: Aangepast Waterdunen; 
• Kustversterking en gebiedsontwikkeling met een maximale bijdrage aan de 

ecologische ontwikkeling van het systeem: Natuurlijk Waterdunen. Op basis 
van de effectbeschrijving is dit alternatief tevens benoemd als het Meest 
Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). 

In de alternatieven met een gebiedsontwikkeling, Gevarieerd Waterdunen, 
Aangepast Waterdunen en Natuurlijk Waterdunen, wordt uitgegaan van een 
planhorizon van 200 jaar. In het alternatief met uitsluitend kustversterking, Veilig 
zonder Waterdunen, is uitgegaan van een planperiode van 50 jaar, omdat het 
niet wordt verweven met een gebiedsontwikkeling. 

Wettelijk is er ook nog een zogenaamd nulalternatief: niets doen of wei, geen 
kustversterking en geen gebiedsontwikkeling. Gezien de wettelijk vereiste 
veiligheidsnorm waar de kust niet aan voldoet, is dit geen realistisch 
alternatief. 

Beschrijving alternatieven en varianten 

Gevarieerd Waterdunen 
In Gevarieerd Waterdunen zijn landschap, natuur en recreatie maximaal 
ge·ntegreerd. Het ruimtelijk uitgangspunt voor dit alternatief is de handhaving 
en de versterking van de karakteristieke lange oost-west lijnen parallel aan de 
kustlijn. De integratie van natuur en recreatie is zichtbaar gemaakt door de 
zones zo te positioneren dot ze longs elkaar heen schuiven en daardoor 
ruimtelijk 'in elkaar grijpen'. Verder is gestreefd naar een sterk contrast tussen 
de openheid van het estuariene landschap en de steile duinrand met struweel 
en bos, die over het gehele oost-west lengte van het gebied te zien is. 
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Figuur 2.1 Gevarieerd Woterdunen 
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Aangepast Waterdunen realiseert de opgave (in hal voor de 
gebiedsontwikkeling en kustversterking, rekening houdend met het 
minimaliseren van de investeringskosten. Achter de brede duinenrij die de 
veiligheid van het gebied garandeert, ontstaat een 175 ha groot zilt 
estuariene systeem, waorin schorren/zilte graslanden, slikken en geulen elkaor 
afwisselen. In het zuid-oostelijk deel ontstaat een brak/zoet natuurgebied van 
75 ha langs de Langeweg, waorin opgaande begroeiing wordt afgewisseld 
met rietzones en graslanden. De gradienten in brak/zout en de hoogtes 
vormen samen met de voedselrijkdom een geschikte biotoop voor 
kenmerkende soorten van estuoriene natuur. Van de estuoriene natuur en de 
brak/zoete natuur is 150 ha voor het grootste deel tevens voor het publiek 
toegankelijke kernnatuur en 100 ha recreatienatuur. 
De in dit alternatief aanwezige aanleg van duinen is aileen daor gepland 
waar dit vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is. 

Van de schorren/zilte graslanden is het overgrote deel toegankelijk via 
wandel- en ruiterpaden, evenals het zoete dee!. Hogere delen met opgaande 
begroeiing op de graslanden ontnemen soms op hogere delen het zicht. 
Vanaf de omliggende dijken en wegen zijn steeds andere vergezichten te 
zien. Het wordt een afwisselend landschap met name voor de zich langzaam 
(te voet, per paord, fluisterboot of fiets) door het gebied verplaatsende 
recreant. 

Natuurlijk Waterdunen (MMA) 

Het alternatief Natuurlijk Waterdunen is het Meest Milieuvriendelijke Alternatief, 
De kwaliteit van de estuoriene natuur is gemaximaliseerd, lOwe I in oppervlakte 
als in dynamiek. Het oppervlak estuoriene natuur is 250 ha. Hiervan is 150 ha 
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ook hier grotendeels voor het publiek toegankelijke kernnatuur en 100 ha 
recreatienatuur. De dynamiek in het systeem is maximaal. Het water stroomt 
met vi oed naar binnen via een inlaat en met eb naar buiten via een uitlaat. 
De goede doorstroming, het waterstandsverschil van maximaal 1,1 m en het 
grote oppervlak aan estuariene natuur zijn gunstige omstandigheden voor het 
ontwikkelen van nieuwe natuurwaarden. De gradienten in brak/zout, 
hoog/laag en de vochtigheid resulteren in een grote biodiversiteit. 

De recreatienatuur bevindt zich hier meer dan bij de andere alternatieven 
grotendeels geconcentreerd aan de randen van het gebied en is toegankelijk 
via onverharde paden. Verspreid in het gebied liggen vogelkijkhutten. De 
menging van recreatie en natuur is minder dan bij de andere alternatieven. 

Varianten 
Op de beschreven alternatieven Gevarieerd Waterdunen, Aangepast 
Waterdunen en Natuurlijk Waterdunen bestaan op onderdelen varianten. Er 
zijn drie varianten onderscheiden: 
1. voor de ligging van het hotel is een variant beschouwd waarin het 

zoekgebied voor het hotel in de duinen van de kustversterking is geplaatst. 
Dit levert recreatieve voordelen door de bundeling met de andere 
recreatieve voorzieningen, het uitzicht en de nabijheid van het strand; 

2. voor het trace van de nieuwe Slikkenburgseweg is ook een variant onder 
de Karrevelden beschouwd. Ondanks de negatieve effecfen op de 
natuur, heeft deze variant het voordeel dat het verkeer naar het nieuwe 
recreatiegebied ontkoppeld wordt van het bestemmingsverkeer naar de 
woningen aan 't Zandertje; 

3. voor de detaildijkverbetering bij 't Zandertje: de varianten betreffen de 
aanleg van een keermuur in het binnentalud of het binnendijks verwijderen 
van de bedieningsweg ter plaatse. 

2.3 Voorkeursalternatief en voorkeursvarianten 

blad 13 van 66 

Op 9 januari 2007 heeft het (coordinerend) bevoegd gezag, de provincie 
Zeeland, het MER aanvaard en dit op 12 januari ter inzage gelegd. No de 
inspraakperiode van zes weken zijn de inspraakreacfies verwerkt en is het MER 
ter toetsing aangeboden aan de Commissie voor de m.e.r. Op 29 maart 2007 
heeft de commissie een positief toetsingsadvies uitgebracht en een aantal 
aanbevelingen gedaan: 
• Een meer gedetailleerd modelonderzoek uitvoeren om te onderbouwen 

dat de gewenste getijdendynamiek in het gebied haalbaar is. Dit is 
ingevuld met het onderzoek 'Gedempt tij Waterdunen' [Soresma, 2009]. 

• Een nader onderzoek naar de winning, het transport en de 
verwerkingswijze van het zand voor de kustversterking. Dit gebeurt in het 
kader van de besteksuitwerking voor de kustversterking . 

• Bij de keuze van een van de varianten of combinatie daarvan expliciet in 
beeld brengen welke effecten er optreden t.O.V. de oorspronkelijke 
alternatieven. Zie hiervoor het 'Aanvullend MER' [Oranjewoud, 2009a]. 

• Nadere aandacht voor effectbeoordelingen op het vlak van 
kustveiligheid, waardering door recreanten, verwachte verkeerstoename 
en benodigde Flora & fauna ontheffingen. Dit is gebeurd bij het opstellen 
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van het Kustversterkingsplan [Oranjewoud, 2008] , het inrichtingsplan [VHP, 
2009b] en voorliggend PIP. 

• Aandacht voor beheer. In de stu die 'Gedempt tij Waterdunen' [Soresma, 
2009] ook aandacht besteed aan het beheer. Met het waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen en Het Zeeuws Landschap worden afspraken 
gemaakt over beheer en onderhoud, dit wordt vastgelegd in 
uitvoeringscontracten. 

De stuurgroep Waterdunen, waarin de initiatiefnemers en het bevoegde 
gezag op bestuurlijk niveau zijn vertegenwoordigd, hebben besloten het 
alternatief 'Gevarieerd Waterdunen' uit het MER Waterdunen als 
voorkeursalternatief aan te wijzen. Wat betreft de varianten is gekozen voor: 
• Variant nieuwe Slikkenburgseweg; in deze variant werd ten zuiden van 't 

Zandertje een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd, Deze variant is 
inmiddels achterhaald, omdat er voor een nieuwe ontsluitingsstructuur 
gekozen is (zie 'Aanvullend MER' [Oranjewoud, 2010]). 

• Een clustering van de recreatievoorzieningen, waaronder hotel en 
bezoekerscentrum. Binnen het MER ging het daarbij om de 
herpositionering van het zoekgebied aan de oostzijde naar een locatie in 
de duinen aan de kust. In de verdere uitdetaillering is gekozen de 
recreatieve voorzieningen te clusteren en rondom het in- en uitlaatkanaal 
aan de noordwestzijde van het plangebied te situeren. Dit mede in 
samenhang met de ontsluitingsstructuur (zie 'Aanvullend MER' 
[Oranjewoud,2010]). 

• Ten aanzien van de dijkverbetering bij 't Zandertje heeft de stuurgroep 
gekozen voor een aangepaste variant. waarin de dijk licht zeewaarts 
wordt verplaatst . Deze variant valt binnen de reikwijdte van het MER 
Waterdunen. 

2.4 Van voorkeursalternatief naar inrichtingsplan 

blad 14 van 66 

Het voorkeursalternatief is verder doorgerekend en verder gedetailleerd 
richting inrichtingsplan. Het nu uitgewerkte plan (zie hieNoor hoofdstuk 4) is op 
onderdelen afwijkend van het eerder gekozen voorkeursalternatief. Deze 
wijzigingen hebben te maken met het opnemen van Waterdunen in het 
alternatievenpakket voor de regionale opgave voor het Natuurherstel 
Westerschelde en de daarop gebaseerde gedachtevorming van de bij 
Waterdunen betrokken partijen. 

Door de stuurgroep Waterdunen zijn op 10 december 2008 naar aanleiding 
van de onderzoeken van Waardenburg [Bureau Waardenburg, 2008] en 
Soresma [Soresma, 2009] de volgende aanpassingen op het 
voorkeursalternatief geaccordeerd: 
• peilamplitude wordt in principe gebaseerd op het MER-alternatief 

'natuurlijk', dat wil zeggen +/- 55 cm; 
• er is geen tweede inlaatduiker nodig; inlaatpunt blijft het Killetje; 
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• een aangepaste bodemligging (ten opzichte van de ontwerpen in het 
MER), gericht op het bereiken van een groter gebied met gradienten in 
de droogteligging; 

• een 'slimme' getijdenduiker, waardoor het tij in Waterdunen de natuurlijke 
variatie (dood tijd, gemiddeld tij, springtij) kan volgen; 

• wandel- en fietspaden worden zo aangelegd, dot de getijdenstroming in 
het gebied niet belemmerd wordt (d.w.z. geen dammetjes, die leiden tot 
energieverlies en lagere waterstanden); 

• zo mogeJijk dient het aanvoerkanaal verkort en/of verbreed te worden. 

Ook zijn de in de doelstellingenovereenkomst omschreven natuurdoeltypen in 
de kernnatuur aangepast. Dit heeft te maken met de rol die Waterdunen 
speelt bij de opgave ten behoeve van het natuurherstel Westerschelde (NPW) . 
Het zuidoostelijke deel, waar in het alternatief 'Gevarieerd' zoete natuur was 
voorzien, wordt betrokken bij het zilte getijdengebied. De hoofdontsluiting is 
hierop aangepast en afgestemd op de nieuwe locatie van het hotel en 
bezoekerscentrum bij het Killetje. 

Een en onder is verder uitgewerkt in het inrichtingsplan, zie hiervoor hoofdstuk 
4. 

Aanvulling 0D het MER 
Omdat het inrichtingsplan op een aantal punten afwijkt van de in het MER 
onderzochte alternatieven en er inmiddels ook nieuwe verkeerscijfers 
beschikbaar zijn gekomen is een aanvulling op het MER gemaakt. Het 
Aanvullend MER Waterdunen' [Oranjewoud, 2010] biedt inzicht op welke 
aspecten het inrichtingsplan afwijkt van de alternatieven in het MER. Doel van 
het aanvullend MER is inzicht te bieden in de effecten van de geplande 
inrichting van Waterdunen, zoals weergegeven in het huidige inrichtingsplan 
en op basis van de nieuwe verkeerscijfers. En een vergelijking te maken tussen 
de effecten van het (nieuwe) inrichtingsplan ten opzichte van de 
alternatieven in het MER. 

Het aanvullend MER dient te worden gekoppeld aan het eerste ruimtelijke 
besluit en is daarom in het bijlagenboek bij dit inpassingsplan opgenomen.De 
aanvulling op het MER zal aan de Commissie-m.e.r. worden voorgelegd. 
Hieronder een korte samenvatting van de conclusie uit het Aanvullend MER. 

Uit de beoordeling en de vergelijking van de effecten van de inrichting van 
het plangebied 
zoo Is weergegeven in het inrichtingsplan Waterdunen blijkt dot veel effecten 
overeenkomen met de effecten van de alternatieven uit het MER op het 
plangebied en de 
omgeving. Op het gebied van diverse aspecten, woaronder toerisme & 
recreatie en natuur, is geconstateerd dot de effecten binnen de bandbreedte 
van het MER vallen. 

De verkeersintensiteiten van het nu voorliggende ontwerp wijken voor het 
gemotoriseerd 
verkeer aanzienlijk of van die gegevens beschreven in het MER. Hieraon liggen 
de 
volgende oorzaken ten grondslag: 
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• Verandering in inzicht kentallen die de productie/attradie van 
voorzieningen voorspellen; 

• Nieuwe verkeerstellingen, met gemiddeld hoger aantal motorvoertuigen 
per etmaal; 

• Verplaatsing van de recreatieve voorzieningen (hotel. bezoekerscentrum 
e.a. voorzieningen). 

De verkeerseffecten die zijn ontstaan door de gewijzigde verkeersintensiteiten 
vallen 
buiten de bandbreedte van de verkeerseffeden van de alternatieven in het 
MER. Mitigerende maatregelen zijn noodzakelijk om de verkeerseffeden te 
beperken tot een 
wenselijke situatie. 

De verschillen in de akoestische effecten zijn vanwege de verschillende 
uitgangspunten 
in de onderzoeken niet concreet aan te duiden. Wei is de conclusie dat de 
akoestische 
effecten als gevolg van de toegenomen verkeersintensiteiten op de Puijendijk 
conform het 
inrichtingsplan buiten de bandbreedte van het MER vallen. Mitigerende 
maatregelen zijn 
noodzakelijk om de geluidhinder op de nabijgelegen geluidgevoelige 
bestemmingen te 
beperken (zie paragraaf 5.3). 

De verschillen in de luchtkwaliteitseffeden tussen het inrichtingsplan en de 
alternatieven 
in het MER, zijn voor lOver de vergelijking van de effeden mogelijk is, gering. In 
aile 
situaties worden de luchtkwaliteitsnormen niet overschreden. Mitigerende 
maatregelen 
zijn dan ook niet nodig. 

In onderstaande tabel 2.2 is een overzicht van de in het (aanvullend) MER 
benoemde mitigerende maatregelen opgenomen. 

Tabel 2.2 Overzicht mitigerende maatregelen inrichtingsplan Waterdunen 

Mitigerende MER 2006 Aanvullend MER 2010 

maatregelen 
Wettelijk Flora en fauna Geluid 
verplicht • Aanbrengen • Toepassing geluidreducerend 

standplaatsvereisten voar asfalt (om te voldoen aan 
bijenorchis en blauwe minimaal wettelijk acceptabel 
zeedistel in duinverbreding geluidsniveau) 
ten westen van Nieuwesluis 
/ het Kilietje 

• Plaatsing extra broedkasten 
voor Steenuilen 

Mogelijk Verkeer 
• Afstemmen profilering van de 
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Indien sprake Is von 
grondwateroverlast: 
• mootregelen loots extra 

drainage op de 
omliggende 
landbouwpercelen en 
tokole 
onlwoteringsmoolregelen 
bij een oonlol woningen 
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wegen mel de verwachle 
intensileiten, waarbij 
berm schade voorkomen kan 
worden 

• Verbelering kruising Noordweg • 
Puijendijk • Zeeweg ten behoeve 
von verXeersveitigheid voor 
fielsers 

• Inrichling kruising 
Slikkenbvrgseweg • Puijendijk I 
Havendijk als voorrangsktuising 

• AOnwijlen oversleeklocalies 
nabij de twee porkeerterreinen 

water 
Mootregelen ter voorkoming von 
grondwateroverlosl: 
• Drainage bij bestoande 

woningen 
• Beschennd oonteggen nieuwe 

woningen 
• Moniloring voriotie 

grondwolerstond en invloed 
gelij 

• AOnteg kwelsloot ter borging 
ofwatering von hel omringend 
gebied en tegengoon loute 
indringing von het plongebied 
noar omringend gebied 
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3 Beleidskader /beleidsdoelen 

Het project Waterdunen levert een bijdrage aan nationale, provincia Ie en 
regionale doelen met betrekking tot kustbeheer, landschapsontwikkeling, 
recreatie& toerisme en gebiedsontwikkeling. 

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan bod de nationale doelen, 
opgehangen aan de Nota Ruimte, de provincia Ie doelen zoals verwoord in 
het omgevingsplan Zeeland en de regionale doelen gekoppeld aan het 
gebiedsplan voor West Zeeuwsch-Vlaanderen. In dit hoofdstuk is ook 
aandacht voor het Natuurpakket Westerschelde vanwege de rol die 
Waterdunen speelt in de mogelijke oplossing van het natuurherstel 
Westerschelde. 

Het themaspecifieke beleid is opgenomen bij de beschrijving van het 
betreffende thema in hoofdstuk 5. 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Natuurpakket Westerschelde (NPW) 

blad 19 van 66 

De regeringen van Vlaanderen en Nederland hebben op 11 maart 2005 
ingestemd met de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Met dit besluit 
op strategisch niveau wordt aangegeven, welke projecten en welke 
maatregelen moeten worden gerealiseerd om ervoor te zorgen dat de 
Schelde in 2010 veilig, toegankelijk en natuurlijk is. Een van de voorstellen is de 
verhoging van de natuurlijkheid van het estuarium door natuurontwikkeling. 
Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van minimaal 600 ha en maximaal 770 
ha nieuwe estuariene natuur langs de Westerschelde in Nederland. Het 
kabinet heeft de noodzaak van de natuurmaatregelen, de kosten en het 
maatschappelijk draagvlak in afweging genomen en op basis daarvan 
besloten om minimaal 600 ha estuariene natuur te ontwikkelen. Dit pakket 
maatregelen brengt de natuur van het Schelde-estuarium in een gunstiger 
staat van instandhouding conform de eisen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn, 
versterkt de systeemkenmerken en brengt de realisering dichterbij van het 
streefbeeld voor de lange termijn met betrekking tot natuurlijkheid. Hierdoor 
krijgt het systeem zijn robuustheid terug, waardoor de kwetsbaarheid afneemt 
en de veerkracht in relatie tot het menselijk gebruik toeneemt. 

De opdracht voor het Natuurpakket Westerschelde [NPW) is vastgelegd in het 
Convenant Westerschelde dat tussen rijk en de provincie Zeeland is gesloten. 
De provincie Zeeland heeft daarin op zich genom en invulling te geven aan 
een deel van de opdracht, te weten: de 295 hectare estuariene natuur die op 
Zeeuws grondgebied uitgevoerd worden. Uit onderzoek [Waardenburg, 2008] 
blijkt dat de mate waarin bijgedragen wordt aan de herstelopgave voor 
Waterdunen varieert tussen 22 ha voor het alternatief "Gevarieerd" en 52 ha 
voor het niet geoptimaliseerde MER-alternatief "Natuurlijk". Op 17 oktober 2008 
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is door Gedeputeerde Staten een alternatief maatregelenpakket, waarin ook 
Waterdunen is opgenomen, aan minister Verburg gezonden. De minister heeft 
hier per brief van 16 juli 2009 positief op gereageerd. Provincie en rijk hebben 
hiermee overeenstemming bereikt over de bijdrage van Waterdunen (variant 
Natuurlijk+) aan de herstelopgave uit het Natuurpakket Westerschelde. 
Waterdunen telt daarin voor 52 ha mee. 

Nota Ruimte 

In de Nota Ruimte (2006) worden de uitgangspunten voor de ruimtelijke 
inrichting van Nederland vastgelegd. Waarbij het gaat om 
inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 
2030. Voor het plan Waterdunen zijn vooral de onderdelen landschappelijke 
kwaliteiten, ontwikkelingsplanologie en het kustbeleid van belang. 

Nota Ruimte: Kustbeleid 
In de Nota Ruimte is de hoofddoelstelling voor de kust als voigt verwoord: 
waarborging van de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee met behoud 
van de (inter)nationale ruimtelijke waarden, waarbij de gebiedsspecifieke 
identiteit een belangrijke kernkwaliteit is. Daarbij wordt zand als ordenend 
principe gehanteerd. Dit betekent streven naar het waarborgen van de 
zandvoorraden en het dynamische karakter ervan in de kustzone. 
In de Nota Ruimte heeft het Rijk de gehele kust van West Zeeuws-Vlaanderen 
aangemerkt als een van de acht zogenaamde prioritaire "Zwakke Schakels" 
van Nederland. In het Beleidskader Planstudies Zwakke Schakels geeft het Rijk 
het kader waarbinnen de planstudies voor de Zwakke Schakels dienen te 
worden uitgevoerd. 

Nota Ruimte: Landschappelijke kwaliteiten 
Het nationaal beleid richt zich onder andere op het behoud en de versterking 
van de gebiedseigen kernkwaliteiten van (inter)nationaal waardevolle 
landschappen. De landschappelijke kwaliteiten zijn medesturend voor 
gebiedsontwikkeling. Binnen Nationale Landschappen zijn ruimtelijke 
ontwikkelingen mogelijk, mits de kernkwaliteiten van het landschap worden 
behouden of versterkt. 
In de Nota Ruimte is West Zeeuws-Vlaanderen als 'Nationaal Landschap' 
aangewezen. De in de Nota Ruimte onderkende kernkwaliteiten van West 
Zeeuws-Vlaanderen zijn: 
• het polderpatroon met geulensysteem; 
• de overgang van zandige kust via kleipolders naar dekzandgebied, met 

verschillende mate van openheid en aandacht voor de inpassing van de 
verdedigingswerken. 

Recreatieverblijven, mits bedrijfsmatig geexploiteerd, passen binnen het 
rijksbeleid voor Nationale Landschappen. Voor vernieuwing en uitbreiding van 
toeristisch-recreatieve voorzieningen wordt. voor zover deze aansluiten bij en 
passen in de kernkwaliteiten, expliciet ruimte geboden. De provincie is 
verantwoordelijk voor de nadere uitwerking van het beleid voor het Nationale 
Landschap (zie onder Omgevingsplan Zeeland). 
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In de Nota Ruimte is gekozen voor een dynamisch, op ontwikkeling gericht, 
ruimtelijk beleid. Het accent verschuift hiermee van 'het stellen van 
beperkingen' naar 'het stimuleren van ontwikkelingen I. Dit wordt 
ontwikkelingsplanologie (OPL) genoemd. Via voorbeeldprojecten 
"ontwikkelingsplanologie" wordt in aile twaalf provincies getracht in korte tijd 
vooruitgang te boeken bij de ontwikkelingsgerichtheid van een aantal 
regionale gebiedsgerichte projecten. De gebiedsgerichte aanpak in West 
Zeeuws-Vlaanderen is voor Zeeland als voorbeeldproject aangewezen. Ais 
concreet doel van het voorbeeldproject in West Zeeuws-Vlaanderen is "het 
dichter bij brengen van de uitvoering van de plannen te Cadzand-Bad en het 
plan Waterdunen ten westen van Breskens" geformuleerd. 

Planstudies Zwakke Schakels / Kustversterkingsplan 

Zwakke Schakels 
Zwakke schakels zijn kustvakken die naar verwachting tussen nu en 100 jaar 
(praktisch vooreerst 50 jaar) na nu versterkt moeten worden om bij stijging van 
de zeespiegel, hogere stormfrequentie en op grond van nieuwe 
golfrandvoorwaarden aan eisen voor veiligheid tegen overstroming van het 
achterland te voldoen in samenhang met wensen ten aanzien van 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De kust van West Zeeuws-Vlaanderen 
is aangewezen als prioritaire zwakke schakel en moet op korte termijn worden 
versterkt 

Voor de prioritaire zwakke schakels kust worden onder regie van de provincies 
integrale planstudies uitgevoerd. Daarbij worden landwaartse, consoliderende 
en zeewaartse varianten uitgewerkt waarbij de veiligheidsmaatregelen zoveel 
mogelijk kansen moeten bieden voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit 
van het kustgebied. 

KustversterkingspJan 
Het kustversterkingsplan werkt de noodzakelijke kustversterking uit voor het 
plan Waterdunen . Op 2 september 2008 is door de Aigemene Vergadering 
(AV) van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen het kustversterkingsplan 
waarvan Waterdunen deel uit maakt goedgekeurd. Het plan is kort daarop 
door GS van de provincie Zeeland goedgekeurd. 

Het vaststellen van het kustversterkingsplan is m.e.r.-plichtig. Met het doorlopen 
van de procedure voor de MER Waterdunen is aan deze plicht voldaan. Het 
MER Waterdunen vormt dan ook onderdeel van de besluitvorming over het 
kustversterkingsplan. Het kustversterkingsplan is gebaseerd op de eerder 
beschreven keuzes van de stuurgroep Waterdunen ten aanzien van de 
alternatieven en varianten uit het MER Waterdunen. De kustversterking bestaat 
uit landwaartse en zeewaartse duin- en dijkversterking. Het grootste traject, bij 
de Park Napoleon Hoeve ter hoogte van het Zandertje, wordt landwaarts 
versterkt. In aanvulling op het MER wordt deze versterking in twee fasen 
uitgevoerd. 
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In het kader van dit kustversterkingsplan wordt de hoeveelheid zand benodigd 
voor een planperiode van 50 jaor aangelegd over de strook grond die 
benodigd is voor een planperiode van 200 jaor. Dit maakt een duurzame 
verweving van de kustveiligheid en de andere gebruiksfuncties, juist ook voor 
de langere termijn, mogelijk. Een verdere versterking van de waterkering door 
het aanbrengen van het resterende zand voor de planperiode van 200 jaor 
blijff hier te allen tijde binnen de overige functies en zoals beschreven in het 
MER, mogelijk. 
De financiele aspecten komen aan de orde in hoofdstuk 9. 

Provinciaal beleid 

Omgevingsplan Zeeland 

Het Omgevingsplan Zeeland is op 30 juni 2006 vastgesteld en op 1 oktober 
2006 in werking getreden. Het Omgevingsplan vervangt het streekplan, het 
milieubeleidsplan en het waterhuishoudingsplan en geeft op hoofdlijnen weer 
hoe de provincie Zeeland er over 15 tot 20 jaor uit moet zien. 
Het centrale uitgangspunt van het Omgevingplan is Duurzaam ontwikkelen. 
De opgave waor de provincie voor staat is om kansen die met de kwaliteiten 
gepaord goon optimaal te benutten zonder dot daorbij het typerende 
Zeeuwse karakter veri oren goat. Dit betekent ook dot invulling wordt gegeven 
aan de provinciale tweesporen benadering. Een benadering die staat voor 
enerzijds concentratie, uitbouw en versterking van economische activiteiten in 
de havens en het stedennetwerk en anderzijds voor behoud en versterking 
van de groenblauwe oase. De provincie wi! (economische) kansen optimaal 
benutten en ruimte bieden aan initiatiefnemers, onder gelijktijdig versterken 
van de specifieke Zeeuwse omgevingskwaliteiten. 

Recreatie en toerisme 
Voor de sector toerisme en recreatie is in het Omgevingsplan gekozen voor 
een ontwikkelingsgerichte benadering, met als gevolg extra ruimtebeslag, 
voor bestaande bedrijven en nieuwe initiatieven. Het plangebied voor 
Waterdunen volt onder de strategie 'ruimte voor nadere afweging '. Binnen 
deze strategie is in bepaalde mate sprake van 'onderhandelbare schaarste'. 
Dit houdt in dot bij de afweging van de in passing van nieuwe ontwikkelingen 
meerdere aspecten een rol spelen (motivatie, locatiekeuze, vormgeving, 
effecten op de omgevingskwaliteiten en wettelijke vereisten). Nabij het 
plangebied is een concentratiegebied voor recreatieve voorzieningen 
aangeduid . 

LandschappeJijke kwaJiteiten 
In de groene oase, het landelijk gebied, is het hoofddoel de aantrekkelijkheid 
en de toegankelijkheid van het landschap te vergroten in combinatie met het 
stimuleren van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling en infrastructuur. Dit is 
nader uitgewerkt in de volgende voor Waterdunen relevante operationele 
doelen: 
• vergroten van de (recreatieve) toegankelijkheid van het landelijk gebied; 
• versterken van de landschapsstructuur; 



projectnr. 200080 

31 maori 2010, revisie 00 

3.2.2 

blad 23 van 66 

Provinciaallnpassingsplan Waterdunen 
taelichting - antwerp ~ 

oranJewoud 

• versterken van de toeristische voorzieningen; 
• beschermen van het landelijke en provinciale routenetwerk voor 

wandelen en fietsen. 

Het omgevingsplan stelt verder dat voor nieuwe plannen het aspect 
beeldkwaliteit moet worden uitgewerkt, waarbij tevens moet worden 
aangegeven hoe locatiekeuzes of keuzes over vormgeving tot stand zijn 
gekomen zander dat daarbij cultuurhistorische, natuur- en 
landschapswaarden over het hoofd worden gezien. Voor het plan 
Waterdunen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld [Hooft Graafland, 2007). 
Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen en verdere detaillering is dit 
plan voor wat betreft het verblijfsrecreatieve deel begin 2010 geactualiseerd 
[VHP, 2010). 
Ten aanzien van 'hoogbouw' geeft het omgevingsplan de volgende maximale 
bouwhoogtes: 
• Een hoogte van 15 meter in de overige kernen. 
• Een hoogte van 12 meter buiten de bebouwde kom en aan de randen 

van kernen. 
Wanneer aangetoond wordt dat de hoogte en massa van een bouwwerk niet 
zalleiden tot een aantasting van de kernkwaliteiten van het omliggende 
landschap en de stedenbouwkundige karakteristieken van de omgeving, kan 
van de aangegeven hoogtes worden afgeweken. 

Kustveiligheid 
De doelstellingen voor kustveiligheid genoemd in het omgevingsplan zijn: 
• waarborging van de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee met 

behoud van de aanwezige ruimtelijke waarden en gebiedsspecifieke 
identiteit; 

• het waterkerend vermogen en de stabiliteit van de waterkeringen in 
Zeeland blijft voldoen aan de hiertoe gestelde eisen; 

• medegebruik van waterkeringen waar dit uit oogpunt van veiligheid 
mogelijk is. 

De uitvoering van het project Zwakke Schakels is in het Omgevingsplan als 
actiepunt voor de korte termijn benoemd. Initiatieven in de kustzone die 
bijdragen aan de ontwikkeling van recreatie, natuur en veiligheid van de kust 
zullen worden gestimuleerd waar dat kan. 

De samenhangende aanpak dient zodanig te zijn dat, ook als de 
klimaatveranderingen groter zijn dan tot nu toe verwacht, de kust de vereiste 
veiligheid tegen overstromen biedt. In brede duingebieden staat 
natuur(ontwikkeling) voorop. Waar geen natuurlijke processen aan de orde zijn 
bestaan ruime mogelijkheden voor de recreatie. In nieuw te ontwikkelen 
brede duinen, zoals in het kader van Zwakke Schakels, kan natuur en recreatie 
gelijkwaardig zijn. 

Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal 

In 2004 heeft de gebiedscommissie West Zeeuws-Vlaanderen, waarin provincie 
Zeeland, gemeente Sluis, waterschap Zeeuws-Vlaanderen, ZLTO, Recron, 
Kamer van Koophandel en Natuur- en milieuorganisaties zitting hebben, het 
gebiedsplan 'Natuurlijk Vitaal' opgesteld. Dit gebiedsplan is op 13 juli 2004 door 
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Gedeputeerde Staten vastgesteld. In het gebiedsplan is het wensbeeld van 
de ruimtelijke inrichting van West Zeeuws-Vlaanderen voor de komende 15 
jaar weergegeven. In Natuurlijk Vitaal zijn een impuls voor de economie en 
een verbetering van de omgevingskwaliteit als de twee belangrijkste thema's 
van de gebiedsontwikkeling onderkend. De kustzone is in het gebiedsplon een 
bijzonder aandachtsgebied. Hier wordt een integrale kwaliteitsverbetering 
door combinatie van de functies recreatie. natuur en kustverdediging 
nagestreefd. 

Uitgangspunt is behoud van bestaande kwaliteit en ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen. Om aan de vele ruimteclaims (agrarisch gebruik. landschap. 
natuur. water. recreatie) tegemoet te komen is gezocht naar 
functiecombinaties van deze componenten. 

Economische kwaliteit wordt behaald door op een aangepaste wijze binnen 
de huidige inrichting bedrijvigheid aan te trekken. ruimte te creeren voor 
woningen en het aanbod van rec reatieve voorzieningen te vergroten. Vooral 
vernieuwing en versterking van de toeristisch-recreatieve bedrijven worden als 
kansen gezien om de dalende werkgelegenheid in de regio over te laten 
gaan in een stijgende werkgelegenheid. De bestaande recreatiebedrijven 
langs de kust wilen een kwaliteitsslag moeten maken. zowel wat betreft de 
ruimte en de voorzieningen als ten aanzien van de landschappelijke inpassing. 

Om de kwaliteitsverbetering te kunnen financieren en de economische 
betekenis von de sector te versterken biedt het gebiedsplon planologische 
ruimte voor de uitbreiding van bedrijven. Daarbij wordt het 'rood-voor-groen
principe' gehanteerd. Voor elke uitbreiding draagt de ondernemer een vast 
bedrag bij voor de inrichting van recreatienatuur. De sector betoalt zo mee 
aan de gewenste versterking van het landschap. 

Voor de nieuwvestiging of hervestiging van verblijfsrecreotie. 
landschapscamping en landgoederen zijn zoekgebieden aangewezen. In het 
gebiedsplan wordt rekening gehouden met ongeveer 2.600 ha 
functiewijziging van landbouw naar recreatie en natuur. waarmee naar 
verwachting circa 150 extra arbeidsplaatsen kunnen worden gecreeerd. 
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Het plangebied voor Waterdunen is op de integratiekaart in het gebiedsplan 
(zie figuur 3.1 ) grotendeels aangewezen als zoekgebied voor binnendijkse 
duinen. Daarnaast vormt het zuidelijk deel een zoekgebied voor 
duinstruweel/recreatienatuur en landgoederen. De kern van het gebied is 
specifiek v~~r natuur gereserveerd. 

(Uitvoeringsprogramma) Nationaal Landschap Zuidwest Nederland 

West Zeeuws-Vlaanderen maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap 
Zuidwest Zeeland. De provincie heeft voor het gebied kernkwaliteiten 
benoemd die het behouden waard zijn en een strategie om de 
kernkwaliteiten verder te ontwikkelen. In het plangebied voor Waterdunen zijn 
twee landschapstypen gedefinieerd: Groen recreatielandschap en 
Dijkenlandschap. In paragraaf 4.3.5 Landschap wordt hier nader op 
ingegaan. 

In het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland 
[Provincie Zeeland, 2006a) is de strategie verder uitgewerkt. De inzet van de 
provincie Zeeland bij de uitwerkingen van het Nationaal Landschap West 
Zeeuws-Vlaanderen is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de in het gebiedsplan 
Natuurlijk Vitaal voorziene ontwikkelingen en uitvoeringsacties (zie onder 
Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal). De veranderingen moeten de veiligheid tegen 
overstromingen vergroten en ook het recreatieve product en de 
landschappelijke kwaliteiten van de kuststrook verbeteren. In dit kader wordt 
het plan Waterdunen expliciet genoemd. 
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3.3 Gemeentelijk beleid 

Gemeente Sluis heeft geen gemeentelijke structuurvisie. Het Gebiedsplan 
'Natuurlijk Vitaal' is uitgangspunt van gemeentelijk beleid. Ais uitgangspunt 
voor projecten wordt een economisch vitaal West Zeeuws-Vlaanderen 
gehanteerd met een hoge kwaliteit voor het leef-, woon- en werkklimaat. 

3.3.1 Vigerende bestemmingsplannen 

3.3 .2 

blad 26 van 66 

Voor het plangebied vigeren momenteel de volgende bestemmingsplannen: 
• Bestemmingsplan "Buitengebied 12e herziening" van de gemeente 

Oostburg, in 2002 vastgesteld door de gemeenteraad van Oostburg en in 
2002 goedgekeurd door Gedeputeerde staten van Zeeland; 

• Bestemmingsplan "Verblijfsrecreatieterreinen (3U) gebied D: 
Napoleonhoeve" van de gemeente Oostburg, in 1995 vastgesteld door de 
gemeenteraad van Oostburg en in 1995 goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Zeeland. 

• Bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente van Oostburg, in 1978 
vostgesteld door de gemeenteraad van Oostburg en in 1978 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland. 

Momenteel wordt binnen de gemeente Sluis gewerkt aan een herziening van 
het bestemmingsplan "Buitengebied". Voor wat betreft het plangebied treedt 
dit Provinciaallnpassingsplan in de plaats van het bestemmingsplan 
Buitengebied. 

Beleid voor (voormalige) agrarische bedrijven 

De gemeente Sluis wil krachtig inspelen om de economische ontwikkelingen, 
veranderende en toenemende (Europese) regelgeving op het platteland en 
heeft daartoe in 2008 deze nota vostgesteld [Gemeente Sluis, 2008]. Hiermee 
wil de gemeente Sluis het platteland vitaal en aantrekkelijk houden en 
waarnodig agrarische en andere ondernemers zo goed mogelijke 
begeleiden. 

De provincie Zeeland biedt ruimte in het omgevingsplan voor niet-agrarische 
activiteiten als neventak op een agrarisch bedrijf of vervolgactiviteiten op een 
voormalig agrarisch bedrijf (vab). Ter indicatie van de toelaatbare niet
agrarische activiteiten is door de provincie een lijst opgesteld, waarin per 
functie wordt beschreven in hoeverre deze wei of niet toelaatbaar is in een 
voormalige agrarisch bedrijfsgebouw en hoe deze planologisch kan worden 
geregeld. In de beleidsnotitie is deze lijst vertaald naar gemeentelijk beleid (zie 
bijlage 7 van de nota) en geeft een overzicht van mogelijke niet-agrarische 
functies. 
Daarbij is tevens aangegeven welke functies aan voormalige agrarische 
bedrijven gekoppeld kunnen worden. Bij de omzetting van bedrijfwoningen 
naar een woonbestemming zijn voornamelijk de aan huis gebonden 
beroepen toelaatbaar. 
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Beschrijving plangebied: huidige situatie 

Plangebied en omgeving 
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Het plangebied heeft een oppervlakte van ruim 350 ha. In de huidige situatie 
is de grand voornamelijk in gebruik als landbouwgrond. Een aantal dijken, 
wegen, fietspaden en watergangen, die voornamelijk oost-west en noord-zuid 
zijn georienteerd, doorsnijden het plangebied. Verspreid in het gebied ligt een 
aantal (woon)boerderijen en agrarische bedrijven. Ter hoogte van het 
Zandertje bevindt zich een cluster van woningen. 
8ij het Killetje is eveneens een aantal woningen gelegen. 

Daamaast bevindt zich in het plangebied het verblijfsrecreatieve complex 
Molecaten Park Napoleon Hoeve met bijbehorende voorzieningen. Dit huidige 
park zal als gevolg van de kustversterking moeten verdwijnen. Direct ten 
oosten van het plangebied ligt 8eachpark Schoneveld, in het plangebied is 
rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding van dit verblijfsrecreatieve 
complex. Op beide complexen worden zowel kampeerplaatsen als 
recreatiebungalows aangeboden. Ten westen van het plangebied liggen 
langs de Walendijk en de Nieuwesluisweg drukbezochte stranden. 

Figuur 4.1 Huidige situatie plangebied 



projeclnr. 200080 

31 maorI 2010. revisie 00 

Provinciaal Inpassingsplan Waterdunen 
toelichting - ontwerp ~ 

oranJewoud 

De kustverdediging in het plangebied heeft de functie van een primaire 
waterkering. De primaire waterkering beschermt het achterliggende 
dijkringgebied 'Zeeuws-Vlaanderen' tegen overstromingen vanuit de 
Westerschelde en de Noordzee. 

Kenmerkende elementen in en rondom het plangebied zijn de Karrevelden in 
de noordoosthoek, de Groedse duintjes aan de westzijde en de vuurtoren bij 
Nieuwesluis. 

4.2 Motivatie/onderbouwing nut & noodzaak 

Op hoofdlijnen zijn er drie zwaarwegende argumenten om Waterdunen zo 
snel mogelijk tot uitvoer te brengen : 

1. Uitvoering van het plan betekent een forse investering in het gebied, welke 
leidt tot structurele economische baten voor de regio (West-Zeeuws 
Vlaanderen) die dit hard nodig heeft. Dit blijkt ook uit de Maatschappelijke 
Kosten Baten Analyse en een regionale effectanalyse welke voor dit 
project zijn uitgevoerd [resp. Decisio, 2006 en de geacutaliseerde 
region ale sociaal-economische effectanalyse, 2010] . 

2. Het plan combineert de noodzakelijke kustversterking met ruimtelijke 
kwaliteitsverhoging en geeft daarmee op aansprekende wijze vorm aan 
de dubbeldoelstelling van Zwakke Schakels [Ministerie van V&W, 2004]. De 
kustversterking dient v66r 2015 te zijn uitgevoerd. 

3. Als alternatief voor ontpoldering kan Waterdunen een bijdrage leveren 
aan de provinciale opgave in het kader van het Natuurherstel 
Westerschelde. Waterdunen telt hierin voor 52 ha mee, dit is circa 17% van 
de totale provinciale opgave. 

4.3 Ambitieniveau 

blad 28 van 66 

Door de 4 initiatiefnemers is een doelstellingenovereenkomst getekend (28 juni 
2007), waarin zii, aanvullend op de lopende samenwerking, hun intenties en 
ambities voor het project Waterdunen bekrachtigen. Ten aanzien van het 
ambitieniveau is hierin het volgende vostgelegd: 

Veiligheid en ruimtelijke kwaliteit 
Ten aanzien van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit is afgesproken dot het 
project Waterdunen zodanig wordt ontwikkeld en ingericht dot het een 
bijdrage levert aan de nation ale beleidsdoelen van Natura 2000, Ecologische 
Hoofdstructuur en Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland. 

Het bereiken van de dubbele doelstelling voor de kustversterking voor het 
dijkvak Breskens-West kan het beste worden bereikt door een landwaartse 
versterking van de kust. 
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De kwaliteitsverbetering en verplaatsing van Park Napoleon Hoeve moet 
leiden tot een nieuw en hoogwaardig verblijfsrecreatieproduct, met 
internationale allure dot onderscheidend is ten opzichte van andere 
verblijfsrecreatieproducten in de regio, mede door de bijlOndere 
beeldkwaliteit die past bij het integra Ie en unieke karakter van het project 
Waterdunen. 
Het nieuwe verblijfsrecreatieproduct bevat luxe kampeerplaatsen, 
recreatiewoningen en een hotel, zo veel mogelijk landschappelijk ingepast en 
ge'iltegreerd met de nieuwe duinen en het (recreatie)natuurgebied. 

Het nieuwe verblijfsrecreatieproduct is grotendeels vrij toegankelijk met 
uitzondering van het kerngebied rondom het hotel en verblijfsaccommodatie 
(doorgaande wandel- en fietspaden uitgesloten). Het nieuwe 
verblijfsrecreatieproduct zal worden geexploiteerd volgens het 
principe van 'warme bedden'. 'Warme bedden' is een omschrijving voor het in 
eigen beheer ontwikkelen en vervolgens exploiteren van 
logiesaccommodaties. Dit in tegenstelling tot 'koude bedden' waarbij de 
accommodaties no ontwikkeling worden verkocht, en een derde partij (de 
exploitant) zorgt voor beheer en management en/of verhuur. 

Recreatienatuur 
Het te realiseren recreatienatuurgebied is een zoveel mogelijk 
aaneengesloten gebied met relief en beplanting. 
Het te realiseren recreatienatuurgebied is vrij toegankelijk en geschikt voor 
wandelaars, fietsers en ruiters en lOdanig ingericht dot vanuit dit gebied de 
zichtbare beleving van de kernnatuur lO optimaal mogelijk is. 

Kernnatuur 
Het te realiseren kernnatuurgebied is een lOveel mogelijk aaneengesloten 
gebied, dot gevarieerd is ingedeeld en in ieder geval zilte graslanden, 
slikvelden en zout open water bevat. Het te realiseren kernnatuurgebied is op 
een gereguleerde manier toegankelijk en zal daarom een beperkt aantal 
toegangen hebben, maar moet wei lO optimaal mogelijk beleefbaar zijn. 
Het kernnatuurgebied zal vooral gericht zijn op trekvogels en kustvogels die 
naar aard en omvang het gebied een internationale allure moet geven. 

Agrarische perspectief 
Het Project Waterdunen mag geen negatieve gevolgen hebben voor de 
kwaliteit van de omliggende landbouwgronden. Daarnaast wordt bij de 
ontwikkeling van Waterdunen actief gelOcht naar mogelijkheden om via de 
realisatie op een positieve manier bij te dragen aan nieuwe perspectieven 
voor de huidige agrarische bedrijvigheid, bijvoorbeeld op het gebied van 
recreatie en horeca. 

4.4 Ruimtelijk programma 

Ten aanzien van het ruimtelijke programma is het volgende vastgelegd: 
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Het nieuwe verblijfsrecreatieterrein heeft een omvang heeft van ongeveer 40 
ha, exclusief hotel, exclusief parkeergelegenheid, exclusief bezoekerscentrum 
en exclusief duinkamperen, waar maximaal 400 recreatiewoningen worden 
gerealiseerd. In het nieuwe duingebied ter versterking van de kust worden 
maximaal 300 kampeereenheden gerealiseerd op een oppervlak van 12 tot 
14 ha. Een hotel van ongeveer 80 kamers wordt gerealiseerd. Naast deze 
verblijfs- en kampeereenheden worden een openbaar toegankelijk 
bezoekerscentrum en een onthaalparkeergelegenheid voor maximaal 1 ,000 
parkeerplaatsen gerealiseerd. 

Natuur 
Vanuit het Natuurpakket Westerschelde wordt de eis gesteld dot in 
Waterdunen minimaal173 ha estuariene natuur wordt ontwikkeld. Wat betreft 
de natuur wordt - planologisch gezien - onderscheid gemaakt in kernnatuur 
(N) en recreatienatuur (R-N). De kernnatuur wordt optimaal ingericht voor de 
natuur met een minimum aan verstoring door recreonten, in de 
recreatienatuur liggen diverse mogelijkheden voor het recreatieve 
medegebruik van het gebied. Dit betekent overigens niet dot in de kernnatuur 
helemaal geen recreatieve mogelijkheden zijn, doelstelling is dot ook dit 
gebied wei beleefbaar wordt voor de recreant (bijvoorbeeld vanuit 
observatiehutten). Het recreatienatuurgebied heeft een omvang van 
ongeveer 100 ha. Het kernnatuurgebied heeft een omvang van ongeveer 150 
ha. 

Verder is in de doelstellingenovereenkomst ook ten aanzien van overige zaken 
het volgende vastgelegd: 

lilte tee/ten 
Indien het project Waterdunen naar de mening van de partijen 
mogelijkheden biedt voor de realisatie van nieuwe agrarische activiteiten die 
zijn verbonden met het zoute milieu van het projectgebied, mag de omvang 
van deze agrarische activiteiten maximaal 10 procent van het oppervlak van 
het projectgebied beslaan. 
De agrarische activiteiten mogen geen industrieel karakter of industriele 
uitstraling hebben, maar moeten passen binnen de te realiseren bijzondere 
beeldkwaliteit die past bij het integra Ie en unieke karakter van het plan en 
daarmee bij het landschappelijke, natuurlijke en recreatieve karakter van het 
project Waterdunen. 
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4.5 Inrichtingsplan 

No het gereedkomen van het MER is het voorkeursalternatief verder uitgewerkt 
tot een inrichtingsplan op hoofdlijnen [VHP, 2009aJ. Het plan in hoofdlijnen en 
de aanpassingen ten opzichte van het eerder gekozen voorkeursalternatief 
zijn op 19 juni en 3 juli 2009 besproken in Provinciale Staten. Naar aanleiding 
daarvan is de toegankelijkheid van het gebied nader bezien en verbeterd. In 
het inrichtingsplan is dit nader uitgewerkt [VHP, 2009bJ. 

Het project Waterdunen maakt gebruik van de bijzondere kwaliteiten van de 
kust in West Zeeuws-Vlaanderen. De rust, ruimte, natuur, het gastvrije 
achterland en het vrije spel van zand, water en wind vormen een unieke 
combinatie. Deze combinatie geeft de mogelijkheid veiligheid, recreatie, 
toerisme en ecologie in onderlinge samenhang te versterken. 

Het plan in hoofdlijnen is opgebouwd door het nader ontwerpen en 
afstemmen van de drie lagen die de ordening en kwaliteiten van het gebied 
bepalen: de onderlegger (ondergrond, water, ecologiej, de infrastructuur 
(netwerken) en de occupatie (gebruik). Het lnrichtingsplan Waterdunen en de 
legenda is opgenomen in de voorgaande po gina van deze toelichting. 

4.5.1 Onderlegger 

De Oud Breskense Polder wordt grotendeels omgevormd tot een groot 
aaneengesloten intergetijdengebied met geulen, prielen, slikken, schorren en 
aansluitende velden. Het gebied staat via een kanaal, met in- en uitlaatwerk 
ter hoogte van het Killetje, in verbinding met de Westerschelde. Geulen en 
prielen lopen tot aan de randen van het gebied. Het gebied wordt 
gerealiseerd door vergraving: de huidige ondergrond van klei- en zavel zal het 
substraat vormen van het intergetijdegebied, waardoor het de kenmerken zal 
aannemen van slikken en schorren zoo Is deze verder westelijk longs de 
Westerschelde te vinden zijn. 

Het zoutwaterkanaal dot de verbinding vormt tussen het intergetijdegebied en 
het in- en uitlaatwerk, krijgt een ligging ten oosten van de woningen van het 
Killetje. Op deze wijze kan enige afstand genomen worden tot deze woningen 
en komt het kanaal te liggen tegen het beoogde duin- en 
verblijfsrecreatiegebied. Het kanaal kan zo drager zijn van recreatief/ 
toeristische functies (horeca, bezoekerscentrum, woningenj die gebruik maken 
van de attractiviteit van het kanaal en van het in- en uitlaatwerk. Ten widen 
van de mond van het kanaal worden twee hoofdgeulen gerealiseerd met 
een eilandengroep ertussen. Een deel van de eilanden zorgt voor 
broedgelegenheid . Deze eilanden zijn onbegroeid, laag, uitgevoerd in zand 
en deels afgedekt met schelpen. Enkele eilanden zijn wat hoger en fungeren 
in de vorm van kleine duinen als onderdeel van de enscenering van het 
gebied en de bebouwing daarbinnen. Zie onderstaand figuur 4.3 voor de 
hogere en lagere delen. De eilandengroep zal worden gefixeerd op een wijze 
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die past in het landschap. De omsluitende brede geulen (minimaal 100 m 
breed bij de laagste waterstand) zorgen voor een voldoende barriere voor 
roofdieren als de vos en voor mensen. 

eLln un do! lcust 

ge:tlJdtnlandschap 

_ bou~",d 

• ho~11 bttoekerscentrum 

Figuur 4.3 Landschapsonderdelen uit het beeldkwaliteitplan [VHP, 2010] 

Zuidoostelijk strekt zich een ruime geul met een ruim slikkengebied uit, dot door 
zijn volume water trekt tot ver in het gebied en voor een relatief sterke stroming 
zorgt in de twee hoofdgeulen. Dit beperkt het mogelijke risico op sedimentatie 
in de hoofdgeulen zodat de beoogde isolatie van de eilandengroep blijft 
gehandhaafd. 

In de randen van het gebied zijn terreinen met vele prielen te vinden, 
waaronder kleine eilanden. Deze gebieden zijn toegankelijk voor de recreant, 
soms permanent, soms aileen bij eb. De invloed van zout kan zich in principe 
uitstrekken tot aan de randen van het gebied. Ter voorkoming van zoutinvloed 
in de omgeving is een kwelsloot geprojecteerd binnen de Oud Breskense 
polder aan de zuid- en oostrand van het gebied. 

Aan de westzijde van de polder is een zoetwaterkanaal geprojecteerd tussen 
het bestaande en te handhaven gemaal bij het Killetje en de 
hoofdwatergang in de Gerard de Moorpolder. Tussen het gemaal en de 
Walendijk wordt het bestaande kanaal gehandhaafd. Aansluitend wordt een 
nieuw kanaal gegraven. Deze voigt de westrand van de polder en houdt 
daarbij voldoende ruimte tot de zeedijk (50 m). Ten oosten van de dijk longs 
het Zwarte Got wordt aangesloten op de hoofdwatergang in de Gerard de 
Moorpolder. 
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De zeewering wordt over de gehele lengte van het plangebied versterkt, Ten 
westen van het Killetje wordt een zanddijk/duinenrij gerealiseerd met de 
huidige dijk als basis. Bij het Killetje wordt de dijk verhoogd en versterkt. De kom 
van het Killetje wordt gehandhaafd of waar nodig hersteld . Ten oosten van 
het Killetje wordt een hoog (maximaal 12 m + NAP) en breed duin 
aangebracht. Het duin wordt gemodelleerd en aangevuld tot een 
gedifferentieerd duinlandschap. Dit landschap wordt aan de zuidrand 
ge'iltegreerd met het intergetijdengebied. Te herkennen zijn een hoog duin 
met duinpannen, forse duinen (tot circa 6 m + NAP) met duinvalleien, en 
kleine duinen (circa 4 tot 6 m + NAP) tussen velden, schorren en slikken. De 
eerder genoemde zandeilanden zijn te beschouwen als een stap in deze 
reeks. Op deze wijze wordt een interessante en diverse basis voor het 
beoogde verblijfsrecreatiegebied gecreeerd met diverse mogelijkheden voor 
enscenering en met lokale kansen voor bijlOndere vegetatie. Voor een 
verdere beschrijving van de soorten wordt verwezen naar paragraaf 5.6 Flora 
en fauna. 

Maatregelen worden getroffen om de drooglegging van bestaande, te 
handhaven bebouwing op het huidige peil te houden. Het Killetje en het 
Zandertje en de meeste erven in de zuidelijke rand houden daarbij lOet 
grondwater. Een enkel laaggelegen erf binnen het gebied kan onder invloed 
van lOut grondwater komen te staan. Dit is afhankelijk van de hoogteligging. 
In paragraaf 5.13 is beschreven hoe de mogelijke verzilting wordt gemonitord 
en hoe met eventuele zoutschade wordt omgegaan. 

hoge duinen loge duinen schor 

Infrastructuur 

Wegenstructuur 
In het kader van de gebiedsontwikkeling Woterdunen is een aantal wijzigingen 
in de structuur van de wegen in het gebied voorzien ten opzichte van de 
huidige situatie. 
Dit om het verkeer van en naar de kust meer dan in de huidige situatie af te 
wikkelen over de "slagen", de ontsluitingsroutes ten westen (primair) en oosten 
(secundair) van het gebied en het middengebied beschikbaar te maken voor 
de andere onderdelen van de gebiedsontwikkeling (o.a. natuurontwikkeling). 

Centraal in de structuur staan twee toegangsroutes tot het gebied: een 
westelijke slag en een oostelijke slag. De westelijke slag loopt via de Havendijk, 
Puijendijk en Walendijk en is de hoofd aan- en afvoerroute van de nieuwe 
recreatieve voorzieningen in het gebied. De oostelijke slag wordt gevormd 
door de Rijksweg/Langeweg (oostelijk deel) en een nieuwe / verlegde 
Slikkenburgseweg langs Beachpark Schoneveld. Op het bungalowpark wordt 
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eenrichtingsverkeer ingesteld. Uitgaand verkeer 201 over de oostelijke slag in 
de richting van Breskens worden geleid. Daarnaast komt een aantal wegen te 
vervallen: Langeweg (westelijk deel), Slikkenburgseweg en Zandertje (westelijk 
deel). In figuur 4.4 is de nieuwe wegenstructuur weergegeven. 

Figuur 4.4 

_---- -x 

Westelijke slag 

x 

~ ---
Nieuwe verkeersstructuur ( (on ondergrond: Presentalie inrichtingsplan op 
hoofdlijnen d.d. 15 april 2009) 

De Panoramaweg blijft bestaan als recreatieve route voor gemotoriseerd 
verkeer en fietsers. Bij de bebouwing van het Killetje wordt de Panoramaweg 
deels verlegd en komt in zijn geheellangs het zoetwaterkanaal te lopen. De 
woningen van het Killetje worden ontsloten via bestaande infrastructuur, maar 
wordt doodlopend (en rustig) doordat zij aan de noordzijde losgekoppeld 
wordt van de Panoramaweg. 

De horeca, het bezoekerscentrum en de aanliggende hoven worden vanaf 
de zuidzijde ontsloten met een nieuwe weg c.q. boulevard longs het nieuwe 
zoutwaterkanaal. Deze weg sluit aan op de Walendijk, op de plek waar tevens 
de toegang tot het verblijfsrecreotieterrein is voorzien. Deze kruising wordt 
zodonig ingericht dot het een hoogwoardig entree plein vormt, maar tevens 
ook het verkeer goed ofwikkelt. 

Overige paden 
Woterdunen wordt op verschillende monieren toegonkelijk gemookt voor 
wondeloars, fietsers en ruiters. Voor wondeloars die het gebied willen beleven 
in 01 hoar diversiteit. is er een zogenoomd landschopscircuit. Dit circuit is 
ongeveer 6,5 km lang en loopt over het nieuwe grote duin, door Nieuwesluis 
en door het intergetijdegebied. Op diverse punten is het pad vonuit de 
omgeving te bereiken; in Nieuwesluis, woar ook het bezoekerscentrum is te 
vinden, is het is het verknoopt met routes longs de kust. Het circuit bestoot uit 
een breed pad met vlonders en bruggen e.d. ter plekke van de geulen van 
het intergetijdegebied. Longs het circuit zijn uitkijk- en informotiepunten en 
kleinere wondelpaden en -routes en velden woar bijvoorbeeld gespeeld kon 
worden. 
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Het gebied is omgeven met voor fietsers geschikte paden, waarvan delen 
reeds bestaan. Via deze paden is Waterdunen ook verbonden met fietsroutes 
in de omgeving. Om de vogelrust te bewaren worden in het landschap 
passende maatregelen getroffen ter afscherming van de invloed van de 
recreanten. Daarbij wordt gedacht aan grondlichamen, rijshout en laag 
struweel. Ook komen er in het gebied enkele routes voor ruiters. 

Parkeren 
Vanuit het CROW is er geen normering opgesteld voor parkeren bij 
recreatiewoningen. V~~r een juiste parkeerbalans is aangesloten bij de 
normering van een woning in het middensegment in een 'niet stedelijke 
omgeving', waarmee het aantal parkeerplaatsen is berekend. Voor het 
parkeren binnen het verblijfsrecreatiegebied is rekening gehouden met een 
parkeernorm van 1,8 per recreatiewoning en 1,2 per kampeerplek. Voor het 
hotel en het bezoekerscentrum zijn 120 parkeerplaatsen voorzien. Voor de 
commerciele functies en het zwembad zijn geen (extra) parkeerplaatsen, 
omdat dit locale voorzieningen betreffen. Dit alles resulteert in maximaal 1200 
parkeerplaatsen binnen het verblijfsrecreatiegebied. 

Daarnaast zijn verspreid over het plangebied aanvullende, kleinschalige 
parkeervoorzieningen voorzien ten behoeve van gebiedsbezoekers. De 
parkeervelden worden middels beplanting en grondlichamen ingepast in hun 
omgeving . 
In de huidige situatie is er sprake van een groot aantal illegaal geparkeerde 
auto's van strandbezoekers. Om deze bezoekers te faciliteren zijn in het plan 
twee parkeerplaatsen opgenomen. V~~r parkeren bij het westelijk strand 
(1000 plaatsen) is ruimte gereserveerd tussen de Walendijk en het 
zoetwaterkanaal. Parkeren bij het oostelijk strand (250 plaatsen) kan 
plaatsvinden in een terrein aansluitend op Beachpark Schoneveld. 
Omdat de parkeerplaatsen aileen op drukke dagen volledig ZUlien worden 
benut is voor gekozen deze deels verhard en deels halfverhard en soms ook 
onverhard uit te voeren om lOdoende het natuurlijk karakter zoveel mogelijk te 
waarborgen, maar tegelijkertijd het parkeren voldoende te faciliteren. 

Occupatie 

De occupatielaag omvat de voorzieningen voor wonen, recreatie, landbouw 
en verkeer. Met uitzondering van de bestaande bebouwing op de erven aan 
de zuidzijde van de polder, bevinden deze voorzieningen zich in de randen 
van het gebied. In de kern van de polder is hierdoor maximale rust voor de 
vogels. 

De overige reeds aanwezige bebouwing in het gebied blijft bestaan, met 
uitzondering van het terrein voor verblijfsrecreatie. De bestaande bebouwing 
ligt bij het Zandertje en het Killetje en enkele woningen rond de Walendijk. 

De erven in de polder komen in een nieuwe omgeving van natuur en 
recreatie te liggen en de ondergrond wordt veelal lOut. De bebouwing op de 
erven krijgt een woonfunctie met een mogelijkheid voor nieuwe economische 
dragers. De eigendomsgrenzen van de erven, vastgelegd in de Wvg-vestiging, 
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worden gerespecteerd. Met de eigenaren wordt nagegaan op welke wijze 
het terrein het beste kan worden ingevuld, gezien de nieuwe context. 
Het Zandertje en het Killetje zijn beide relatief groen en behouden hun 
karakter. 

Wat betreft de bestaande functies en mogelijkheden op de erven worden 
deze, waar mogelijk, gerespecteerd. Voor het perceel van Verheije is een 
persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen, omdat de hier in het 
verleden zo gegroeide functie (spuiterij) niet past in de opzet van het plan 
Waterdunen. Er worden constructieve gesprekken gevoerd over verplaatsing 
van deze activiteiten. Op basis hiervan is het zeer aannemelijk dat de 
betreffende activiteiten binnen afzienbare termijn, circa 2 jaar, ter plaatse 
worden beeindigd. 
In het bestemmingsplan "Verblijfsrecreatieterreinen (3U), gebied D: 
Napoleonhoeve" (10-04-1995) wordt aan het Killetje de mogelijkheid geboden 
tot de bouw van 4 woningen. Het betreffende bouwperceel is gelegen ten 
westen van het geplande inlaatkanaal. Aan deze zijde van het kanaal wordt 
in het inrichtingsplan een wandelgebied met zilte plukvelden voorzien. Met het 
oog hierop wordt realisering van 4 woningen aldaar ongewenst geacht. Op 
het oorspronkelijke perceel zal een woning kunnen worden gebouwd. In het 
inrichtingsplan en in het voorontwerp inpassingsplan is een 
compensatieregeling opgenomen voor de bouw van de bedoelde 3 
woningen op het noordelijke gedeelte van het bestaande parkeerterrein bij 
het Killetje. Op deze wijze worden de belangen van betrokkene afdoende 
gediend en is aanpassing van de ligging van het zoutwaterkanaal. met grote 
consequenties voor de inrichting van het plangebied, niet nodig. 

Ter hoogte van Park Napoleon Hoeve komen nieuwe verblijfsrecreatieve 
voorzieningen. Op het duin is een camping van 12-14 ha geprojecteerd. Ten 
zuiden hiervan ligt een verblijfsrecreatieterrein van ongeveer 40 hectare met 
recreatiewoningen. De recreatiewoningen, ontsluiting en de 
parkeervoorzieningen zijn aangepast aan de differentiatie in het terrein. 

Bij Nieuwesluis wordt aan de kop van het kanaal een hotel met restaurant 
gebouwd. Aan de zuidzijde van de boulevard is een entreegebouw voor het 
park met zwembad voorzien. Voor een verdere beschrijving van de 
recreatieve voorzieningen wordt verwezen naar onderstaande paragraaf 4.6 
Recreatie . 

4.6 Recreatie 

Zoals in de omschrijving van het plan is aangegeven gaat het om een 
gecombineerde hoogwaardige natuur- en recreatieontwikkeling, gekoppeld 
aan een robuuste landwaartse duinversterking. In deze paragraaf wordt het 
recreatieve aspect van het plan nader omschreven. 

Het recreatieve aspect is van belong omdat dit een belangrijke economische 
meerwaarde voor de regio gaat opleveren. een impuls die noodzokelijk is om 
de leefbaarheid van deze regio ook voor de toekomst veilig te stellen. 
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4.6.1 Recreatieve voorzieningen 

Recreafieve paden 
Waterdunen wordt op verschillende manieren toegankelijk gemaakt voor 
wandelaars en fietsers. Vanaf de omliggende wegen steken voet- en 
fietspaden het gebied in. Voor wandelaars wordt er een landschapscircuit van 
circa 6,5 kilometer rondom het kernnatuurgebied en door Nieuwesluis en de 
nieuwe grote duinen aangelegd. Aan dit circuit zijn uitkijk- en informatiepunten 
gekoppeld, evenals kleinere wandelroutes en (speel)velden. Een van de 
paden ligt centraal in het gebied, ter hoogte van de huidige 
Slikkenburgseweg (die komt te vervallen). Het vormt een bijzondere route door 
het hart van Waterdunen. In totaal wordt zo'n 16 kilometer nieuwe 
wandelpaden in en door het gebied aangelegd. 
Het gebied is omgeven met voor fietsers geschikte paden, deels bestaand, 
deels nieuw. Deze paden sluiten aan op de fietsroutes in de omgeving. In het 
plangebied wordt 4 kilometer aan nieuwe fietspaden aangelegd, waaronder 
een fietsverbinding tussen de Puijendijk en de Langeweg en langs de 
verlengde Slikkenburgseweg. 

Om de rust voor de vogels te waarborgen worden de routes waar nodig 
afgeschermd, bijvoorbeeld grondlichamen, rijshout of laag struweel. In het 
plangebied komt langs de Puijendijk een ruiterpad van circa 3,5 kilometer, dat 
aansluit op een bestaande ruiterroute. Tevens wordt een verbinding voor 
ruiters naar de Langeweg aangelegd. 

Bebouwing 
De boulevard is een uitzonderlijke (openbare) buitenruimte in Waterdunen. Ze 
vormt de lasnaad tussen zoutwaterkanaal en duinen en legt een verbinding 
tussen de kom/dijk en het getijdengebied. Tevens vormt ze de drager van 
bijzondere functies: bezoekers- informatiecentrum, hotel en winkels. Voor deze 
voorzieningen is een maximumoppervlakte van tezamen 1500 m2 bruto 
vloeroppervlak voorzien. Hiernaast zijn er mogelijkheden voor een zwembad / 
sportvoorziening van tezamen nogmaals 1500 m2 bruto vloeroppervlak. 

Voor de detailhandelsvoorzieningen wordt gedacht aan een supermarkt en 
enige non-food detailhandel. Naar de (mogelijke) omvang van deze 
detailhandel is eind 2009 nader onderzoek verricht [Droogh Trommelen en 
Partners, 2009]. Geconcludeerd wordt dat het project Waterdunen zalleiden 
tot ±2B3.000 extra toeristische overnachtingen ten opzichte van een beperkte 
toename van het winkelaanbod. Per saldo leidt de toeristische impuls van 
Waterdunen tot een toename van het bestedingspotentieel voor het 
bestaande winkelaanbod in Breskens, Groede en overig West-Zeeuws
Vlaanderen. Conform het advies is een omvang van 600 m2 als maximale 
omvang van de vakantiesupermarkt aangehouden. 

Aan de kop van het kanaal komen hotel, restaurant en bezoekerscentrum. 
Voor een nadere detaillering van de inrichting van de bebouwde omgeving 
wordt verwezen naar het beeldkwaliteitplan [VHP, 2010]. Het 
beeldkwaliteitplan bevat tevens een nadere analyse rondom de vormgeving 
en hoogte van het hotel en bezoekerscentrum, hiervoor is een vijftal varianten 
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nader beschouwd. De ruimtebehoefte is voor aile varianten gelijk. 80 
hotelkamers en bijkomende functies voor een hotel in het hogere segment. 
1500 m2 bruto vloeroppervlak voor het bezoekerscentrum en 120 
parkeerplaatsen. 

De bouwhoogte voor het hotel is een expliciet aandachtspunt geweest bij het 
opstellen van het beeldkwaliteitplan. Daarbij is geconcludeerd dat hogere 
varianten (hoger dan 12 meter) meer kwaliteit bieden op het vlak van de 
publieke ruimtes (bezoekercentrum). de kamers. de identiteit en de vorm en 
de impact op de weidsheid. Met een hoger ontwerp met een goede vorm 
kan een eigenzinnig beeld wordt gecreeerd. Grotere hoogte biedt (door 
beperkter ruimtebeslag op de grond) tevens meer ruimte voor het goed 
organiseren van de publieksgerichte functies inclusief die van de buitenruimte. 
Hierdoor kan het hotel en bezoekerscentrum een herkenbaar baken en een 
voor Waterdunen betekenisvolle plek worden en worden de beste kansen 
geboden voor een gezonde hotelexploitatie. Mede met hulp van visualisaties 
is aangetoond. dat van een aantasting van de kernkwaliteiten van het 
omringende landschap geen sprake is. Op grond hiervan is afwijking van de in 
het Omgevingsplan opgenomen norm van 12 meter. voor bebouwing buiten 
de bebouwde kom toegestaan. De bouwhoogte van het hotel wordt met dit 
inpassingsplan vastgesteld op 12 meter bij recht en kan door middel van een 
ontheffing maximaal 15 meter worden. De bouwhoogte van het 
bezoekerscentrum wordt met dit inpassingsplan vastgesteld op 6 meter bij 
recht. 

Verspreid over een terrein van circa 40 ha. tussen de duincamping en het 
kernnatuurgebied. worden maximaal400 recreatiewoningen gebouwd. Voor 
de woningen is een differentiatie voorzien die aansluit bij de differentiatie in 
het landschap (zie figuur 4.5): duinrugvilla's. valleihuizen. strandhuizen. 
slikwoningen. schorwoningen en schanswoningen. Woningen worden in 
groepen in het landschap geplaatst. Daardoor ontstaan herkenbare groepen 
van woningen. die bewoners hun 'plek' in het landschap bieden. De vrije 
ruimte tussen de clusters is onderdeel van een aaneengesloten groene ruimte. 
Deze opzet houdt een relatieve concentratie van woningen binnen clusters in. 
ten gunste van vrije ruimte .die als landschappelijke context voor de clusters 
dient. Binnen de clusters worden woningen zodanig gepositioneerd. dat 
goede individuele landschapsbeleving wordt gerealiseerd en individuele of 
collectieve buitenruimte beschikbaar is. De gemiddelde dichtheid van het 
verblijfsrecreatieterrein is maximaal 10 woningen per ha. De clusters liggen 
minimaal 40 m uiteen (gerekend van randbebouwing tot randbebouwing). 
Een cluster omvat circa 20-25 woningen. Parkeren vindt plaats in collectieve 
parkeerruimtes in de nabijheid van de clusters. De parkeerruimten zijn door 
beplanting. relief of andere voorzieningen onderdeel gemaakt van het 
landschap. 
De groepen worden op een wijze in het landschap geplaatst. die aansluit op 
eenheden die te vinden zijn in Waterdunen . In het beeldkwaliteitplan is de 
uiterlijke verschijningsvorm van de op te richten bebouwing verder uitgewerkt. 
De belangrijkste voorschriften voor de bebouwing zijn tevens opgenomen bij 
de bij dit Provinciaallnpassingsplan behorende Regels. 
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Figuur 4,5 Ligging van de verschillende typen woningen/gebouwen 

De duincamping omvat circa 300 kampeerplekken en maximaal 6 paviljoens 
met voorzieningen voor het kamperen. Voorzieningen voor het 
duinkampeerterrein zijn toegestaan tot een maximum van 1500 m2 bruto 
vloeroppervlak totaa!. 

Verder is binnen het plangebied nog een aantal recreatieve bouwwerken 
gepland in de vorm van observatiehutten. een speelfort en aanlegplaatsen 
voor een fluisterboot. 
In het plan voor Waterdunen is tevens een optie opgenomen voor een 
eventuele uitbreiding van camping Schoneveld aan de oostzijde van het 
plangebied. De ruimte is nodig om een kwaliteitsslag te maken door 
verdunning te combineren met enige uitbreiding. Ontsluiting van het nieuwe 
terrein zal plaats vinden via het bestaande verblijfsrecreatieterrein. De wijze 
van inpassing wordt nog nader uitgewerkt. waarbij in ieder geval voorzien 
wordt in een afscherming van de recreatieverblijven. 

Aile (voormalige) boerderijen in het plangebied zullen een woonbestemming 
krijgen. waarbij mogelijkheden worden geboden voor nieuwe economische 
dragers. 

Recreatieve impuls (leefbaarheid) 

V~~r het plan Waterdunen is een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse 
(MKBA) uitgevoerd [Decisio. 2006]. Tevens is een rapport opgesteld waarin de 
regionale economische effecten berekend zijn [Projectorganisatie 
Waterdunen. 2007]. Dit rapport is in 2009 geactualiseerd 
(www.waterdunen.com) en toont aan dat Waterdunen tussen de 48 en 200 
arbeidsplaatsen directe werkgelegenheid creeert en tussen de 96 en 150 
indirecte werkgelegenheid. De totale bestedingen in de regio na realisatie 
zullen toenemen met 18 miljoen tot 24 miljoen euro. Omdat op de 
gepresenteerde cijfers kritiek en twijfel geuit werd is begin 2010 een 
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vervolgonderzoek uitgevoerd, mede op basis van cijfers uit een onderzoek 
door KPMG. Dit onderzoek komt tot vergelijkbare cijfers over de regionale 
sociaal-economische effecten van Waterdunen. Deze geactualiseerde 
sociaal-economische effectanalyse is opgenomen in het bijlagenboek bij dit 
inpassingsplan. 

4.7 Landschap 

Landschappe/ijke structuur 
Door onderhavige ontwikkeling verandert de landschappelijke structuur in het 
centrale deel van het plangebied aanzienlijk: van een geordend rechtlijnig 
agrarisch polderland naar een ongeordende estuariene natuur. Ook de 
estuariene natuur heeft echter een open karakter. De dijken- en 
wegenstructuur aan de buitenzijde van het plangebied blijven grotendeels 
gehandhaafd. Binnen het plangebied verdwijnen de Kieweg zuid, de 
Slikkenburgseweg grotendeels en de Langeweg gedeeltelijk. Voor de 
padenstructuur in het plangebied is zoveel mogelijk aangesloten bij de dijken
en wegenstructuur. Zo blijft de Groenedijk als fietsverbinding in stand, voigt de 
wandelroute midden door het gebied min of meer het trace van de 
Slikkenburgseweg en wordt de Langeweg met de Puijendijk verbonden door 
een fietspad. 

De landschapsstructuur in het strand- en duinlandschap verandert niet 
wezenlijk. Het duin wordt verbreed en verhoogd, hetgeen leidt tot een 
versterking van huidige landschapsstructuur. 

Ruimtelijk visuele structuur 
De ruimtelijk visuele kwaliteit blijft op hoofdlijnen hetzelfde. In het grootste deel 
van het plangebied wordt polderlandschap vervangen door estuariene 
natuur, maar dit heeft geen wezenlijke invloed op de openheid en de 
zichtlijnen in het gebied. Het contrast tussen duin en polder/natuurlandschap 
blijft bestaan, evenals de contrasten tussen de open polder/natuur en de door 
begroeiing omgeven huiskavels. 

In het plan is handhaving en versterking van de karakteristieke lange oost-west 
lijnen parallel aan de kustlijn het uitgangspunt. Natuur en recreatie zijn zo 
gepositioneerd dat ze longs elkaar heen schuiven en daardoor ruimtelijk 'in 
elkaar ingrijpen'. Het sterke contrast tussen de openheid van het achterland 
en de steile duinrand blijft behouden. De geleidelijke overgangen binnen de 
verblijfsrecreatie met recreatiewoningen in het duinrelief en 
recreatiewoningen in een schorrenomgeving richting de estuariene natuur 
past in het landschap. 
Vanwege de ligging van Waterdunen in Nationaal Landschap Zuidwest 
Zeeland (zie ook paragraaf 3.2.3). deelgebied West-Zeeuwsch Vlaanderen 
moet de voorgenomen ontwikkeling van het gebied getoetst worden aan de 
landschappelijke kernkwaliteiten van het 'groen recreatielandschap' en het 
'dijkenlandschap' . 
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Voor het 'groen recreatielandschap betreft dit: "behoud en versterking van de 
natuurlijke duingordels en de overgang naar aangrenzend open 
poldergebied, bijvoorbeeld door aanleg van duinstruweel, natuurgebieden en 
natuurrecreatiegebieden." Uitvoering van Waterdunen leidt tot een versterking 
van dit type landschap. 

Voor het dijkenlandschap zijn de kwaliteiten gerelateerd aan de ruimtelijke 
structuur en de openheid. In het plan Waterdunen wordt de openheid 
behouden, maar wei in een andere ruimtelijke structuur die overigens wei een 
historische grondslag heeft. Namelijk die van een estuariene 
natuurontwikkeling. 

4.8 Natuurontwikkeling 

Natuurontwikkeling is, naast landschap- en recreatieontwikkeling, een van de 
pijlers van het plan Waterdunen. Bij de inrichting van Waterdunen wordt in 
samenhang invulling gegeven aan deze drie pijlers. 

De natuurontwikkeling goat waar mogelijk niet op slot, maar wordt 
toegankelijk of op een natuurlijke manier gezoneerd. Om tot deze inrichting te 
komen zijn in het 'Plan in hoofdlijnen' voor de natuur doelen gesteld, welke zijn 
vertaald in het Inrichtingsplan Waterdunen. Het project bestaat uit de 
realisatie van 250 ha vrij toegankelijke natuur, die onder invloed staat van een 
gecontro/eerd getij. Een afwisseling van slikken, schorren en geulen ontstaat, 
die in aanvulling op de intergetijdengebieden longs de Westerschelde, als 
voedsel- en broedgelegenheid zal gaan dienen voor kustvogels. Door de 
dynamiek wordt een ook voor recreanten aanlokkelijk en 'spannend' gebied 
gecreeerd. Via een slimme zonering wordt in bepaalde delen de rust 
gegarandeerd, die nodig is voor de kwetsbare [vogel) natuur. Achter de 
bestaande dijk wordt een breed duingebied ingericht waarmee niet aileen de 
natuur vrij hoar gang kan goon, maar tevens de kustveiligheid voor langere 
tijd op orde wordt gebracht. Daarnaast geeft het brede duingebied ook een 
recreatieve mogelijkheid, de aanleg van een duincamping. Binnen het 
plangebied van Waterdunen is de aanleg van verschillende slikken en 
schorren vitaal voor het gebied. In de onderlegger in paragraaf 4.5.1 is dit 
nader beschreven . 

5 Milieu- en overige aspecten 

5.1 Inleiding 

Om de uitvoerbaarheid van het inpassingsplan aan te tonen is een aantal 
gebiedsonderzoeken uitgevoerd. In dit hoofdstuk zijn de voor het 
inpassingsplan relevante sectorale gebiedsaspecten in beeld gebracht, 
waarbij per aspect een korte inleiding is geschreven, gevolgd door een 
conclusie welke naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek getrokken 
kan worden. Waar relevant voor een aspect is ook een korte omschrijving van 
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het beleidskader opgenomen. De aspecten recreatie en landschap zijn reeds 
in hoofdstuk 2 aan de orde geweest. 

Ingegaan wordt op de aspecten: 
• verkeer; 
• geluidhinder; 
• luchtkwaliteit; 
• waterhuishouding; 
• flora en fauna; 
• bodemkwaliteit; 
• archeologie; 
• cultuurhistorie . 
• externe veiligheid; 
• kabels en leidingen; 
• stankhinder agrarische bedrijven; 

• zout. 

De rapportages die ten grondslag Iiggen aan de onderstaande beschrijvingen 
zitten in het bijlagenboek bij dit inpassingsplan. 

5.2 Verkeer 

Huidige situatie 
De huidige wegenstructuur in het plangebied wordt gevormd door een weg 
langs de kust en wegen van het achterland naar de kust. Het betreft een 
slagenstelsel wat in het kader van Duurzaam Veilig recent is gerealiseerd, 
bedoelt om doorgaand verkeer langs de kust zoveel mogelijk te vermijden. 
Vanaf de weg Breskens, Groede, Nieuwvliet en Sluis is de kust bereikbaar via 
een aantal ontsluitingswegen naar de kust, de zogenaamde "slagen". 
Ontsluiting van het plangebied vindt voornamelijk plaats over de 
gebiedsontsluitingswegen N58 en de N675, Zie figuur 5.1 

Verkeer met als bestemming het strand langs de Walendijk en camping 
Napoleon Hoeve maakt, komende vanaf de N675, gebruik van de Noordweg 
II-Havendijk-Slikkenburgseweg of de Noordweg II-Havendijk-Puijendijk 
(erftoegangswegen). Verkeer komende vanaf de N58 neemt ook de N675 of 
rijdt door en komt via de Langeweg op de Slikkenburgseweg, beide 
erftoegangswegen. Bestemmingsverkeer van en naar de verblijfsrecreatie ten 
noordoosten van het plangebied en het strand maakt afhankelijk van de 
bestemming gebruik van de N58 en de Nieuwesluisweg of de Langeweg. 

43 



projectnr. 200080 

31 maort 2010, revisie 00 

Pravinciaallnpassingsplan Waterdunen 
taelichting - antwerp 

w 

WI E LINGEN 

Figuur 5.1 Huidige ontsluiting plangebied 

~ 
oranJewoud 

Longs de wegen die onder de slagenstructuur vallen liggen vrijliggende 
fietspaden, longs de noordrand van het plangebied loopt de kustfietsroute. In 
en rondom het plangebied zijn beperkte mogelijkheden voor open boar 
vervoer. 

Plan Waterdunen 
In paragraaf 4.5.2 Infrastructuur is de nieuwe ontsluitingsstructuur no realisatie 
van het plan Waterdunen omschreven. 
De consequenties van Waterdunen voor het verkeer zijn beschreven in het 
rapport 'Verkeersonderzoek PIP Waterdunen' [Oranjewoud, 2009bj. De 
conclusies van dit verkeersonderzoek zijn de volgende: 
• In de huidige en autonome situatie van het verkeer, zonder ontwikkeling 

van de Waterdunen, is de intensiteit op het wegennet reeds dermate hoog 
dot er bermschade optreedt; 

• Ontwikkeling van Waterdunen leidt op de westelijke slag (Havendijk, 
Puijendijk en Walendijk) tot een toename van ca. 2.500 mvt/etm in 2020, 
een verdubbeling van de verkeersintensiteit ten opzichte van de autonome 
situatie. Deels wordt dit veroorzaakt door nieuwe recreatieve voorzieningen 
aan de westzijde van het plangebied, deels door de aanpassing van het 
wegennet. 

• Ten behoeve van de ontwikkeling van de Waterdunen dient de profilering 
van de wegen te worden afgestemd met de verwachte intensiteiten, 
waarbij bermschade voorkomen dient te worden. Hierbij dient eveneens 
rekening gehouden te worden met de effecten van de sterke seizoenspiek. 
No aanpassing van de wegen doen zich no ontwikkeling van de 
Waterdunen geen capaciteitsproblemen voor; 

• Er is een verkeersveilige situatie voor de fietsers. Wei worden verbeteringen 
geadviseerd voor de kruising Noordweg - Puijendijk en de Zeeweg; 

• De kruisingen zijn conform de richtlijnen. Geadviseerd wordt de kruising 
Slikkenburgseweg - Puijendijk/Havendijk in te richten als voorrangskruising; 
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• Ten behoeve van verkeersveilige oversteken naar het strand dienen 
bezoekers zoveel mogelijk geconcentreerd over te steken bij aangewezen 
oversteeklocaties. 

De conclusies uit dit verkeersonderzoek worden meegenomen bij de verdere 
uitdetaillering van het plan . 

5.3 Geluidhinder 

Het akoestisch onderzoek voor Waterdunen volt uiteen in 2 delen. In 2006 is in 
het kader van de m.e.r. reeds akoestisch onderzoek verricht voor de in het 
MER beschreven alternatieven. Om dot het inrichtingsplan op onderdelen 
afwijkt van de in het MER beschouwde alternatieven heeft eind 2009 een 
aanvulling op het akoestisch onderzoek plaats gevonden. Dit aanvullend 
akoestisch onderzoek [Oranjewoud, 200ge] vormt input voor het Aanvullend 
MER Waterdunen en voor het inpassingsplan. 

Doel van het onderzoek is de akoestische effecten van de aan te leggen 
wegen en de te wijzigen wegenstructuur te bepalen en het toetsen van de 
geluidbelasting, ten gevolge van de wegen, op de geplande 
recreatiewoningen en op de bestaande (recreatie)woningen . De 
berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) 
geldende grenswaarden. 

Uitgangspunten voor het plan zijn natuur- en recreatieontwikkeling en een 
veranderende wegenstructuur. De huidige Slikkenburgseweg wordt verplaatst 
in oostelijke richting en het westelijke deel van de Langeweg wordt 
opgeheven en de Puijendijk wordt verbreed. Ten zuiden van het Zandertje 
worden nieuwe recreatiewoningen gerealiseerd, welke als geluidgevoelig 
dienen te worden beschouwd. Tevens hebben de ontwikkelingen binnen 
Waterdunen een effect op de verkeersstromen binnen en rondom dit gebied. 

Samenvattend zijn de resultaten uit het onderzoek als voigt: 
• De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden ten gevolge 

van verkeer op de verplaatste/nieuwe Slikkenburgseweg (oostelijke slag). 
• De 48 dB-contour van het Zandertje ligt aan weerszijden op maximaal circa 

22 meter uit het hart van de weg. De nieuw te realiseren recreatiewoningen 
aan de zuidzijde van het Zandertje kunnen binnen de afstand van 22 meter 
worden gerealiseerd, maar dan zijn wei aanvullende maatregelen nodig. 
Naar verwachting worden de recreatiewoningen echter buiten deze 
afstand opgericht. 

• De 48 dB-contour van de Panoramaweg/ het Killetje ligt aan weerszijden op 
maximaal circa 13 meter uit het hart van de weg. In het plangebiedvoorstel 
zijn binnen deze contour geen recreatiewoningen realiseerbaar. 

• Voor de Puijendijk is er sprake van een reconstructie waarbij tevens 
verbreding en verlegging van de wegas plaats vindt. De verkeersintensiteit 
in 2020 (inclusief de ontwikkelingen binnen Waterdunen) verdubbeld 
ongeveer ten opzichte van het jaar 2008. De geluidbelasting neemt 
hierdoor maximaal 3,42 dB toe. Dit betekent dot onderzocht moet worden 
of maatregelen mogelijk zijn. Een geluidreducerend asfalt zoals Dunne 
deklaag A als bronmaatregel, in combinatie met de verlegging van de 
wegas resulteert in een maximale toename van de geluidbelasting met -
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0.05 dB. Wat inhoud dot er een verbetering is ten opzichte van het jaar 
200B . Overdrachtsmaatregelen zijn door de geringe afstand tussen de weg 
en de woningen technisch niet haalbaar of praktisch niet wenselijk. Indien 
de bronmaatregelen niet mogelijk zijn dienen maatregelen aan de gevel 
toegepast te worden. 

• Een aanvraag voor hogere grenswaarden is vooralsnog niet nodig. Indien 
de maatregelen door enige reden niet haalbaar zijn kunnen hogere 
waarden aangevraagd worden. 

Het volledige akoestisch onderzoek is te vinden in het bijlagenboek bij dit 
inpassingsplan, 

5.4 Luchtkwaliteit 

Ontwikkeling van het plan Waterdunen brengt wijzigingen in de 
verkeerstructuur en de aanleg van een aantal nieuwe (recreatieve) 
voorzieningen met zich mee. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de 
luchtkwaliteit en dienen in beeld gebracht te worden en te worden getoetst 
aan de wettelijke normen. In deze paragraaf zijn de conclusies uit het 
luchtkwaliteitsonderzoek [Oranjewoud, 2009c] opgenomen. Het betreft de 
resultaten van berekeningen met Pluim Snelweg 1.4 en CAR II B.l . 

Sfiksfofdioxide 
De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide 
bedraagt 60 ~g/m3 . De hoogste berekende jaargemiddelde concentratie 
stikstofdioxide bedraagt 17,2 ~g/m3. Deze waarde is berekend in 2010 in de 
plansituatie longs Puijendijk. De grenswaarde wordt niet overschreden . 

De grenswaarde van lB uren voor het maximaal toegestane aantal 
overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie N02 uit Bijlage 2 van de 
Wet milieubeheer wordt op de berekende afstanden niet overschreden 

Fijn stof 
De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof bedraagt 4B 
~g/m3. De hoogste berekende jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide 
bedraagt 17,B ~g/m3 . Deze waarde is berekend in 2010 in de plansituatie longs 
Puijendijk. De grenswaarde 
wordt niet overschreden. 

Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van het gebied Waterdunen geen 
overschrijding van de grenswaarden, zoals gesteld in Bijlage 2 van de Wet 
milieubeheer, tot gevolg heeft. Er wordt voldaan aan de eisen zoo Is gesteld in 
Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, artikel 5.16 lid 1 onder a. De luchtkwaliteit vormt 
derhalve geen belemmering voor de ontwikkeling van het gebied 
Waterdunen. 
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5.5 Waterhuishouding 

Het waterschap is initiatiefnemer voor de kustversterking binnen het kader van 
de 'Zwakke Schakels' en is toetser voor de overige ontwikkelingen en effecten 
op het vlak van de waterhuishouding. 

In paragraaf 5.5.1 wordt het aan de waterhuishouding gerelateerde 
beleidskader omschreven . Vervolgens komt de vanuit planologisch 
perspectief verplichte watertoets voor het project aan de orde. Deze 
watertoets omvat de aspecten veiligheid, wateroverlast, riolering, 
watervoorziening, volksgezondheid, bodemdaling, grondwater-overlast, 
oppervlaktewaterkwaliteit. grondwaterkwaliteit en verdroging / natte natuur. 
In het rapport 'Toelichting op de watertoets [Oranjewoud, 2009d), worden 
deze aspecten toegelicht voor wat betreft de huidige situatie en de situatie 
na de ontwikkeling van Waterdunen. Naar aanleiding van de inspraak en de 
nadere detaillering van het inrichtingsplan zijn er nog enkele aanvullingen op 
de watertoets, die n deze paragraaf Waterhuishouding zijn opgenomen en als 
aanvulling beschouwd moeten worden op de watertoets zoals opgenomen in 
het bijlagenboek. In paragraaf 5.5.2 is de samenvattende tabel van de 
watertoets (inclusief aanvullingen) overgenomen. Vervolgens wordt in 
paragraaf 5.5.3 aandacht besteed aan de (haalbaarheid van de) gewenste 
getijdennatuur C.q. het gewenste getijverloop in Waterdunen. Tot slot is in 
paragraaf 5.5.4. toegelicht hoe omgegaan wordt met de beschermingszones 
in relatie toe het kustfundament. 

5.5.1 Beleidskader water 

Europees- en riiksbeleid water 
In het jaar 2000 is de Europese 'Kaderrichtlijn water (KRW)' in werking getreden. 
Het doel van deze richtlijn is de vaststelling van een kader voor de 
bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en 
grondwater in de Europese Gemeenschap. 

In de 'Vierde Nota Waterhuishouding' (NW4), vastgesteld in december 1998, is 
het rijksbeleid inzake de waterhuishouding geformuleerd. De hoofddoelstelling 
hiervan luidt: 
"Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het in stand 
houden en versterken van gezonde, veerkrachtige watersystemen, waarmee 
een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd." 

Directe aanleiding voor het kabinetsstandpunt 'Anders omgaan met water, 
waterbeleid in de 21 e eeuw' (WB21), is de zorg over het toenemende 
hoogwater in de rivieren, wateroverlast en de versnelde stijging van de 
zeespiegel. Het kabinet is van mening dat er een aanscherping in het denken 
over water dient plaats te vinden. Nadrukkelijker zal rekening moeten worden 
gehouden met de (ruimtelijke) eisen die het water aan de inrichting van 
Nederland stelt. 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is afgesproken dat water een 
medesturend aspect is binnen de ruimtelijke ordening en dat het 
watersysteem 'op orde' moet worden gebracht. Dit betekent dot het 
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watersysteem robuust en veerkrachtig moet zijn en moet voldoen aan de 
normen v~~r wateroverlast, nu en in de toekomst. 

De basisprincipes van bovengenoemd beleid zijn: meer ruimte voor water en 
het voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd. Dit 
is in WB21 geconcludeerd in de twee drietrapsstrategieen voor: 
Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren) en Waterkwaliteit 
(schoonhouden, schoon en vuil scheiden, zuiveren). 

De Watertoets 
Onderdeel van het rijksbeleid is de invoering van de watertoets. De watertoets 
dient te worden toegepast op nieuwe ruimtelijke plannen, zoals 
bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Ais een gemeente een 
ruimteJijk plan wil opstellen, stelt zij de waterbeheerder op de hoogte van dit 
voornemen. De waterbeheerder stelt dan een zogenaamd wateradvies op. 
Het ruimtelijk plan geeft in de waterparagraaf aan hoe is omgegaan met dit 
wateradvies. 

Waterbeheerolan 2010 - 2015 
In het (ontwerp) waterbeheerplan 2010 - 2015 staat hoe waterschap Zeeuws
Vlaanderen het waterbeheer in het werkgebied in de komende jaren wil 
uitvoeren. Het waterbeheerplan wordt naar verwachting in 2009 vastgesteld. 
Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen beheert een uitgestrekt gebied dat een 
landeJijk karakter heeft. Het takenpakket is divers. Primair goat het om 
'integraal waterbeheer': waterzuiveringbeheer en watersysteembeheer. Het 
waterschap is verantwoordelijk voor het regionale watersysteem, kwalitatief en 
kwantitatief. Bovendien zuivert het waterschap het afvalwater van de burger. 
Ook zijn de waterkeringen en de wegen in het buitengebied in beheer bij het 
waterschap. 
Het waterschap streett met het beleid, beheer en onderhoud naar een 
optimale status en aanwezigheid van oppervlaktewater en grondwater, dat 
van geschikte kwaliteit is voor mens en omgeving. Het waterschap draagt zorg 
voor een veilig en goed bewoonbaar gebied met gezonde en duurzame 
watersystemen. Recreatief medegebruik en 'beleving' van het water krijgen 
daarbij ook aandacht. 

Keur en Beleidsregels 2003 
De Keur is een verordening van de waterbeheerder met wettelijke regels 
(gebod- en verbodsbepalingen) voor waterkeringen (0.0. duinen, dijken en 
kadenJ, watergangen (o.a. kanalen, rivieren, sloten, beken) en andere 
waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen). De 
keur en beleidsregels 2003 maken het mogelijk dot het waterschap hoar taken 
als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. Er kan een 
ontheffing van de in de Keur vastgelegde gebods- en verbodsbepaJingen 
worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wei te mogen uitvoeren. 
Als het waterschap daarin toestemt wordt dat geregeld in een 
Keurvergunning. In de beleidsregels die bij de Keur horen is het beleid van 
waterschap Zeeuws-Vlaanderen nader uitgewerkt. Daar de keurzonering zal 
wijzigen als gevolg van de gebiedsontwikkeling Waterdunen, is geen kaart 
met de keurzonering in deze toeJichting opgenomen. V~~r de Westerschelde 
is Rijkswaterstaat Zeeland de waterbeheerder. 
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Gemeenteliik Rioleringsplan 2006-2010 
De beleidsmatige en strategische plannen voor aanleg en beheer van de 
gemeentelijke riolering en de kosten daarvan staan in het Gemeentelijk 
Rioleringsplan [GRP) 2006-2010 dot in maart 2006 door de gemeenteraad is 
vastgesteld, De gemeente is vol gens de Wet milieubeheer verplicht om zo' n 
rioleringsplan te maken. De gemeente heeft namelijk een 'zorgplicht' voor de 
riolering. Dot wi! zeggen dot de gemeente moet zorgen voor 'de doelmatige 
inzameling en transport van afvalwater dot vrijkomt bij de binnen hoar 
grondgebied gelegen percelen'. In het GRP staat hoe die zorgplicht wordt 
ingevuld. De uitgangspunten daarbij zijn de duurzame bescherming van de 
volksgezondheid en natuur en milieu en de handhaving van een goede 
leefomgeving. 

Watertoets 

Waterdoelstelling Toetsing 
Waarborgen • Aanpakken 'Zwakke schakels'. 
veiligheidsniveau • Maatregelen LO.m. waterschap voor de veiligheid van de 

inlaatduiker. 

• In het kader van de kustlijnzorg worden aan de kust van West 
Zeeuws Vlaanderen door V&W periodiek zandsuppleties 
uitgevoerd. Door deze suppleties kan zandtransport ontstaan, 
waardoor ter hoogte van de inlaatduiker extra aanzanding 
kan optreden. De eventuele toekomstige baggerkosten 
zullen ten laste komen van het natuurbeheer van 
Waterdunen. 

Voorkomen • Bestaande woningen blijven aangesloten op het huidige 
wateroverlast peilvak; 

• Nieuwe woningen beschermd aanleggen; 

• Monitoring van nulsituatie en invloed getij, waarbij ook gelet 
wordt op de zoutindringing; 

• Het watersysteem wordt aangepast aan de ontwikkelingen. 
Afkoppelen van • Reeds bekend is de ligging van twee rioolpersleidingen die 
(schone) verharde aansluiten op de RWZI aan de Puijendijk. Beide leidingen 
oppervlakken moeten bij realisatie van Waterdunen worden aangepast. 

Over het ontwerp hiervoor moet nader overleg plaatsvinden 
tussen de projectontwikkelaar en de gemeente Sluis en het 
Waterschap Zeeuws -Vlaanderen. 

Behouden • De invloed van de getijdenbeweging op de zoetwaterlenzen 
lOetwaterlenzen wordt gemonitord. 
Voorkomen van • Aanleggen van natuurvriendelijke oevers rand 
verdrinkingsgevaar woonbebouwing, waardoor er geen steile hellingen 

ontstaan, die het verdrinkingsrislco vergroten. 
Voorkomen • Er is in het gebied aileen lOut water aanwezig met 
opwarmingsgevoelig voldoende doorstroming. 
water 
Functies aanpassen • Het gebied is niet zettingsgevoelig en de verhoogde 
aan waterstand leidt er niet toe dat er een toe name aan 
zettingsgevoeligheid bodemdaling is. Het getijdengebied wordt afgegraven. 
gebied 
Tegengaan/Verhelpe • De grondwaterstand stijgt, hiervoor wordt weinig overlast 
n van verwacht. Wei moet er rekening gehouden worden met 
grondwateroverlast mogelijke zoutindringing. De variatie in de grondwaterstand 
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wordt door monitoring in kaart gebracht. Bij het ontwerp en 
de inrichting moet overlast worden tegengegaan. Indien er 
overlast geconstateerd wordt, dan moeten er maatregelen 
getroffen worden, 

behoud/realisatie van • No aanleg van het natuur- en recreatiegebied zal het lOute 
goed waterkwaliteit water in open (afsluitbare) verbinding stoan met de 
voor mens en natuur Westerschelde, RWS Zeeland zal als waterbeheerder in de 

toekomst hier de nodige vergunningen afgeven, Bij het 
uitwerken van het plan dient hier reeds rekening mee 
gehouden te worden. Met RWS Zeeland is overleg over bijv. 
uitloogbare materialen, onkruidbestrijdingsmiddelen en 
bodemkwaliteit van of te graven grond. 

Behouden • Het zoute water wordt via kwelsloten longs de grenzen van 
lOetwaterlenzen het plangebied afgevoerd. Dit moet voorkomen dot er lOute 

kwel optreedt. De invloed van de getijdenbeweging op de 
kwelsituatie wordt gemonitord. 

Ontwikkeling en • Er wordt een groot gebied aan natte notuur ontwikkeld. 
bescherming van een • De oevers longs het KRW-lichaam, die in de huidige situatie 
rijke, gevarieerde en natuurvriendelijk ingericht zijn, moeten in de toekomstige 
natuurlijk situatie ook natuurvriendelijk ingericht worden, 
karakteristieke 
aquatische notuur 

Tabel 5.1: Watertoetstabel 

Gewenste getijden(natuur) 

Naar de haalbaarheid van het realiseren van de gewenste getijdennatuur in 
het project Waterdunen is uitgebreid onderzoek verricht. In eerste instantie ten 
behoeve van de planvorming en de haalbaarheid van het project in het 
algemeen. In een later stadium hebben meer gedetailleerde onderzoeken 
plaatsgevonden, onder andere ten behoeve van de opname in het 
Natuurpakket Westerschelde en naar aanleiding van de adviezen van de 
commissie voor de milieueffectrapportage. 

In het onderzoek 'Vervolgonderzoek gedempt tij Waterdunen' [Soresma, 2009] 
wordt geconcludeerd dat voorgestelde inrichting voor het 
intergetijdengebied van Waterdunen operationeel kan zijn. Binnen de 
gekozen inrichting is er voldoende stabiel water aanwezig voor een relevante 
vispopulatie, voor de benodigde isolatie van kwetsbare natuur en voor een 
voldoende groot spuivolume. 

Kustfundament 

Begrenzing 
Overeenkomstig de Nota Ruimte en de Beleidslijn kust kent het kustfundament 
de volgende begrenzing: de zeewaartse grens bestaat uit de doorgaande -
20-meter-NAP-lijn en aan de landzijde omvat het kustfundament aile 
duingebieden en de zeekeringen (ook harde). De landwaartse grens valt bij 
de smalle duinen en dijken in beginsel samen met de landwaartse grens van 
de waterkering, inclusief de ruimtereservering voor tweehonderd jaar 
zeespiegelstijging. Daar waar de duinen breder zijn dan de waterkering hoort 
het hele duingebied bij het kustfundament. Op grond van de ontwerp AMvB 
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Ruimte dienen Provinciale Staten in de provincia Ie ruimtelijke verordening de 
landwaartse begrenzing van het kustfundament vast te stellen. 
Voor het plangebied van Waterdunen is het kustfundament in het 
inpassingsplan vastgelegd door middel van de bestemming WW of 
dubbelbestemming WS-WK. Bij het Killetje zijn geen duinen en is de 
landwaartse grens van het kustfundament bij de teen van de dijk gelegd. Het 
waterschap ontwerpt op dit moment een nieuwe aansluitingsconstructie van 
de dijk achterlangs het Killetje - met eventueel een kelderwand als kerend 
onderdeel- naar het 200-jaars duin. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan, dot 
door de wijze van vormgeving van dijk en aansluitingsconstructie de 
ruimtereservering voor tweehonderd jaar (Iandwaartse beschermingszone) 
hier achterwege kan blijven. Door de dijk overslagbestendig te maken kan 
naar verwachting voor de komende tweehonderd jaar aan de 
veiligheidsnormen voldaan worden. Met name de stabiliteitszone van de 
waterkering is hierbij bepalend. Eventueel overslagwater kan afgevoerd 
worden via het getijdenkanaal. 
Bij het nieuwe landwaartse duin ten oosten van het Killetje wordt voor de 
landwaartse begrenzing van het kustfundament de grens van de bestemming 
WW aangehouden. Dit deel van het duingebied is voldoende breed voor de 
eerstkomende 200 jaar, inclusief de vereiste stabiliteitszone. Een groter gebied 
(ook het duingebied onder de recreatiebestemming) onder het 
kustfundament laten vallen heeft daarmee geen toegevoegde waarde voor 
de waterkering en levert beperkingen op voor de recreatiebestemming en 
wordt dus niet nagestreefd. 

Bebouwingsbeleid 
In het ontwerp van de AMvB Ruimte zijn bepalingen opgenomen met 
betrekking tot het kustfundament en de bebouwingsmogelijkheden 
daarbinnen. Buiten het bestaande bebouwde gebied kan in het 
kustfundament in beginsel geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt 
worden, met uitzondering van seizoensgebonden bebouwing, 
bouwvergunningvrije en licht bouwvergunningplichtige werken en 
bouwwerken van openbaar belong. Voor bijzondere situaties is voorzien in een 
ontheffing door de minister. Uit de toelichting op de AMvB is of te leiden, dot 
het rijk bepaalde ontwikkelingen in de kust mogelijk wil maken, waar dot 
verantwoord is en waar dot in combinatie geschiedt met verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit. Dot kan bijvoorbeeld het geval zijn als een ontwikkeling 
past in een door het rijk en de provincie gesteunde gebiedsvisie. 
De in het inpassingsplan Waterdunen mogelijk gemaakte ontwikkelingen in het 
kustfundament, gelegen buiten het bestaande bebouwde gebied, sluiten bij 
bovenstaande beleidslijn aan. Concreet goat het om een deel van het 
hotelcomplex, het bezoekerscentrum, dot ter hoogte van getijdenduiker en 
getijdenkanaal aan de landzijde in, op of tegen de dijk van het Killetje is 
geprojecteerd. In het ontwerp beeldkwaliteitplan is de keuze voor deze 
locatie en het voor het complex uitgewerkte ontwerp (met het 
bezoekerscentrum ondergebracht in een dijkplateau) toegelicht en 
onderbouwd. Net boven de inlaat wordt zo ruimte gemaakt voor een 
spectaculair auditorium en verschillende publieksterrassen, die zorgen voor 
een optimale benutting van het landmark bij het Killetje en beleving van de 
gehele omgeving daaromheen. Bij de uitwerking van de concrete plannen 
voor het hotel en het bezoekers-centrum zal met het waterschap nader 
overlegd worden over benodigde aanpassingen en maatregelen, om de 
veiligheid en een adequaat dijkbeheer blijvend te kunnen waarborgen. Het 
plan voor Waterdunen, een van de Nota Ruimte projecten, is te beschouwen 
als een door het rijk en de provincie gesteunde gebiedsvisie. 
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5.6 Flora en fauna 

Voor het project Waterdunen is reeds in 2006 een natuurtoets uitgevoerd 
[Bureau Waardenburg, 2006]. In paragraaf 5.6.2 is een samenvatting van de 
conclusies uit dit natuuronderzoek opgenomen. Allereerst is echter in 
paragraaf 5.6.1 het specifieke beleidskader voor wat betreft de natuur 
opgenomen. Omdat de natuurtoets dateert uit 2006 is voor een aantal 
onderwerpeh een actualisatie nodig. Deze is opgenomen in paragraaf 5.6.3, 
achtereenvolgens wordt ingegaan op de Flora en Faunawet, de 
Natuurbeschermingswet, de Boswet en de EHS-saldobenadering. 

5.6.1 Wettelijk kader 

Vogel- en Habitatrichtliin 
Het plangebied grenst direct aan Habitatrichtlijngebied Westerschelde (zie 
figuur 5.2). De Westerschelde bestaat uit een uitgestrekt estuarium van slikken, 
zandplaten, schorren en permanente zoute tot brakke wateren, in combinatie 
met enkele binnendijks gelegen gebieden. De belangrijkste in het gebied 
voorkomende habitattypen zijn Estuaria en Atlantische schorren met 
kweldergrasvegetatie. 

~ \ 
Figuur 5.2 Uitsnede kaart Habitatrichtlijngebied Westerschelde 

Nabij het plangebied is aan de oostzijde op circa 2,5 kilometer afstand 
Vogelrichtlijngebied Westerschelde gelegen. In het Vogelrichtlijngebied 
komen diverse gekwalificeerde soorten vogels v~~r. 

Aan de westkant van het plangebied ligt op circa 14 kilometer afstand 
Habitat- en vogelrichtlijngebied Zwin. Dit schor, aan de zeezijde begrensd door 
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een duinenrij, en aan de landzijde door een dijk is een belangrijk broedgebied 
voor vogels (kleine zilverreigers, aalscholvers en bruine kiekendieven). 

Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet biedt bescherming aan een groot aantal inheemse 
dier- en plantensoorten in Nederland. Beschermde soorten zijn onder andere 
bijna aile zoogdieren, vogels, amfibieen en reptielen die van nature in het wild 
in Nederland voorkomen. De werkingssfeer van de Flora- en faunawet is niet 
beperkt tot of gerelateerd aan speciaal aangewezen gebieden, maar geeft 
soorten overal in Nederland bescherming. De Flora- en faunawet verbiedt om 
dieren te doden of hun rust- of verblijfplaats te verstoren, Ook legt de wet de 
zorgplicht van de burger voor de flora en fauna vast. Er zijn 
vrijstellingsbepalingen, onder andere in verband met de jacht en de 
schadebestrijding. Afwijkingen van de verbodsbepalingen zijn mogelijk indien 
geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van 
de soort. 

Natuurbeschermingswet 1998 
Doel van de Natuurbeschermingswet 1998 is het beschermen en 
instandhouden van vier categorieen beschermde gebieden: Natura 2000-
gebieden, onderverdeeld in Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (zie hierboven) 
en Speciale Beschermingszones en de beschermde natuurmonumenten. 
Projecten en handelingen die negatieve effecten op Natura 2000-gebieden 
kunnen hebben zijn verboden tenzij hiervoor een vergunning en/of 
goedkeuring wordt verleend. 

Natuurtoets 2006 

Met betrekking tot de Natuurbeschermingswet wordt in de Natuurtoets 
projectgebied Waterdunen Zeeuws Vlaanderen [Bureau Waardenburg, 2006] 
geconcludeerd dat de voorgenomen ingreep geen negatief effect zal 
hebben op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden en andere beschermde 
natuurgebieden. De in Waterdunen te ontwikkelen estuariene natuur zal juist 
een meerwaarde opleveren voor beschermde natuurwaarden in de regio, 
waaronder de Natura 2000 gebieden. 

Binnen het plangebied liggen twee EHS gebieden, de Nolletjesdijk en de 
Karrevelden. Op de Nolletjesdijk worden geen blijvende negatieve effecten 
verwacht. De Karrevelden betreft deels natuurgebied, maar deels ook 
grootschalig akkerland dat was bestemd als natuurcompensatie voor de 
verdieping van de Westerschelde. Door realisatie van het plan Waterdunen 
wordt deze natuurcompensatie (versneld) uitgevoerd. 

Ten aanzien van de Flora en Faunawet wordt geconcludeerd dat mogelijk 
problemen optreden ten aanzien van de Steenuil, de Veldspitsmuis, de 
bijenorchis en de blauwe zeedistel. Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen zijn 
bij de inrichting niet in het geding. V~~r deze soorten zal mogelijk ontheffing 
moeten worden aangevraagd (zie ook paragraaf 5.6.3). 

53 

. ' 



projectnr. 200080 

3 1 maar! 2010, revisie 00 

5.6.3 

Provinciaallnpassingsplan Waterdunen 
toelichting - ontwerp 

Tot slot wordt de aanbeveling gedaan bij de uitvoering van de 
werkzaamheden rekening te houden met de korfslak. 

Actualisatie natuurtoets 2006 

~ 
oran,ewoud 

In 2006 is de Natuurtoets projectgebied Waterdunen, Zeeuwsch Ylaanderen 
uitgevoerd door Bureau Waardenburg. Hierin is advies uitgebracht over o.a. 
de gebiedsbescherming die van toepassingen is in het project Waterdunen. 
Op basis van een vernieuwd inrichtingsplan Waterdunen is opnieuw advies 
uitgebracht over de gebiedsbescherming. 

Het gaat om de volgende gebiedsbescherming: 
Flora- en Faunawet 
Binnen de begrenzing van het plangebied Waterdunen zijn de bijenorchis en 
blauwe zeedistel aangetroffen. Deze soorten zijn opgenomen in tabel 2 van 
de Flora- en faunawet. In de door Bureau Waardenburg geschreven 
natuurtoets wordt aangegeven dat, indien de huidige groeiplaatsen worden 
vergraven, dit kan leiden tot het verdwijnen van de groeiplaatsen van de 
bijenorchis en blauwe zeedistel in het plangebied. 

De aanleg van Waterdunen is een ruimtelijke ingreep waarbij de strikt 
beschermde soorten de dijenorchis en de blauwe zeedistel in het plangebied 
aanwezig zijn. Overtreding van de Flora- en faunawet moet worden 
voorkomen. Door voorgenomen mitigerende maatregelen te laten 
beoordelen door Dienst Regelingen en deze als voldoende worden 
beoordeeld zal schikking met daarin de goedkeuring van de maatregelen 
worden aangegeven. Dit zal op basis van afwijzing ontheffingsaanvraag 
worden aangegeven. Werkzaamheden mogen dan worden uitgevoerd. Zijn 
mitigerende maatregelen niet voldoende of geheel niet mogelijk dan voigt 
een volledige beoordeling voor ontheffing. 

Door vergraving in de duinen kan het habitat van de nauwe korfslak deels 
worden aangetast. Het voorkomen van de nauwe korfslak ligt binnen het 
plangebied Waterdunen. 
De soort is genoemd in bijlage II van de Habitatrichtlijn. Yoor soorten van 
Bijlage " die geregeld in ons land voorkomen, moet Nederland beschermde 
gebieden aanwijzen. De Natuurbeschermingswet is van toepassing op deze 
gebieden. Sommige soorten zijn prioritair. Soorten die na 1900 in het wild in 
Nederland zijn waargenomen, zijn geselecteerd; een deel ervan staat niet op 
de Referentielijst. 

In de natuurtoets Waterdunen van Waardenburg komt de nauwe korfslak voor 
in het plangebied. De soort bevindt zich buiten de beschermingszone (dat ligt 
tussen Cadzand en verdronken zwarte polder) en is in het plangebied niet 
beschermd. Hierdoor geldt in het plangebied enkel een zorgplicht. Een 
ontheffing in het kader van de Flora en faunawet is voor deze soort niet nodig. 
De veldspitsmuis is niet in het gebied aangetroffen. Wei is het biotoop geschikt 
bevonden waardoor de veldspitsmuis wei in het plangebied kan worden 
verwacht. Mitigerende maatregelen voor de Yeldspitsmuis zijn voldoende om 
effecten te voork6men. Naar verwachting compenseren de geplande 

54 



projectnr. 200080 

31 maart 2010, revisie 00 

Provinciaaiinpassingspian Waterdunen 
toelichting - ontwerp ~ 

oranJewoud 

bolwerken (met nieuwe wallen met beplanting) de oppervlakte die verloren 
goat longs de Groene dijk. 
Voor de steenuil geldt dot het fietspad longs de knotwilgen mogelijk leidt tot 
verstoring van de broedparen. Vervangende nestgelegenheid voor de 
steenuil zal elders moeten worden gecreeerd. Aanvullend onderzoek zal 
uitsluiting geven of de betreffende nestbomen wei of niet meer in gebruik zijn, 
en wei of geen compensatie meer nodig zal zijn. Bureau Waardenburg zal het 
aanvullend onderzoek in het voorjaar van 2010 uitvoeren voor zowel de 
steenuil als de vleermuizen. 
Er is geen aanleiding om te verwachten dot een flora en fauna ontheffing niet 
kan worden verleend. 
De resultaten van het aanvullend onderzoek 2010 zullen een compleet beeld 
geven van de soorten en verbodsbepalingen waarvoor een ontheffing moet 
worden aangevraagd. 

Natuurbeschermingswet 
In de natuurtoets van Bureau Waardenburg wordt vermeld dot de 
voorgenomen ingreep geen negatief effect heeft op de nabijgelegen Natura 
2000-gebieden en andere beschermde natuurgebieden, 
Ter actualisatie van de natuurtoets Waterdunen van 2006 hebben enkele 
wijzigingen van instandhoudingsdoelen plaatsgevonden. Een habitatstype die 
is aangevuld is: 
H 11 0 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde 
zandbanken. 
Vogelrichtlijnsoorten die toegevoegd zijn aan de Natura 2000 database: 
• A075 Zeearend 
• A 1 42 Kievit 
• A 164 Groenpootruiter. 
Een vogelrichtlijnsoort die verwijderd is uit de Natura 2000 database is A 037 
Kleine zwaan. 
Voor de toegevoegde vogelsoorten zeearend, kievit en groenpootruiter 
worden geen effecten verwacht aangezien zich geen populatie in het 
plangebied bevindt. 

Figuur 5.3 Begrenzing van het Natura 2000 gebied Westerschelde en Saeftinghe, 
Bron: provincie Zeeland geoloket 
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Uitgaande van het inrichtingsplan zal een beperkt deel van het bos bij het 
Killetje gekapt moeten worden ten behoeve van de verlegging van de 
toegang naor de Panoramaweg, Het wettelijk kader van de Boswet vereist 
dot deze oppervlakte binnen 3 jaor wordt herplant. De procedure van de 
Boswet voor het rooien van bos vraagt om een melding van voorgenomen 
veiling, vooraf, en compensatie van de gerooide oppervlakte achteraf, 
inclusief de terugmelding van die herplant achteraf. 

Het inrichtingsplan voorziet in de aanleg van struweel en bomen op diverse 
plekken binnen het plangebied (bolwerkenJ, waormee ruimschoots kan 
worden voldaan aan de herplantplicht zoo Is bedoeld in de Boswet. De Boswet 
vormt dan ook geen belemmering voor de planologische procedure van het 
project. 

Ecologische Hoofdstructuur 

Figuur 5.4 Ecologische hoofdstructuur 

Een van de voorwaarde om in aanmerking te komen voor de 
saldobenadering EHS is dot de combinatie van projecten of handelingen 
wordt uitgevoerd waormee tevens de kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op 
gebiedsniveau wordt verbeterd. In de gevallen waorbij saldobenadering van 
toepassing is hoeft het 'nee, tenzij'-afwegingskader niet doorlopen te worden 
en is er ook geen sprake van compensatie zoals bij ingrepen onder het 'nee, 
tenzij'-regime vereist is. 

In de Nota Ruimte (deel 4, 2006 paragraaf 3.3.5.4, biz. 116) is het volgende 
vastgelegd over de toepassing van de EHS-saldobenadering. Deze tekst geldt 
als bindend uitgangspunt. 

EHS-saldobenadering 
In het afwegingskader voor de EHS worden plannen, projecten of handelingen 
afzonderlijk beoordeeld. Om een meer ontwikkelingsgerichte aanpak te 
bevorderen kan hiervan worden afgeweken. Dit kan wanneer een combinatie 
van projecten of handelingen worden ingediend die tevens tot doel heeft de 
kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau per soldo te 
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verbeteren, bijvoorbeeld als tegelijkertijd een fysieke barriere binnen het 
beschermde natuurgebied wordt gesaneerd. Door middel van deze 
saldobenadering kan bijvoorbeeld een meer aangesloten EHS worden 
verkregen of kunnen EHS-gebieden beter met elkaar verbonden worden. 
Functies of activiteiten kunnen dan elders binnen de EHS of daarbuiten betere 
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Deze benadering is aileen toepasbaar als: 
• de combinatie van plannen, projecten of handelingen binnen een 

ruimtelijke visie wordt gepresenteerd; 
• er een onderlinge samenhang bestaat tussen de betreffende plannen, 

projecten of handelingen; 
• een schriftelijke waarborg voor de realisatie van de plannen / projecten of 

handelingen kan worden overlegd waarop aile betrokkenen zijn aan te 
spreken. 

Bovendien is voor toepassing van deze saldobenadering nodig dat: 
• binnen de EHS een kwaliteitsslag gemaakt kan worden waarbij het 

oppervlak natuur minimaal gelijk blijft dan wei toeneemt. Zo'n 
kwaliteitsslag kan bijvoorbeeld ontstaan doordat binnen de EHS met 
bestemmingen geschoven wordt; en/of: 

• binnen de ruimtelijke visie vergroting van het areaal EHS optreedt, ter 
compensatie van het gebied dat door de projecten of handelingen 
verloren is gegaan; onder de voorwaarde dat daarmee tevens een beter 
functionerende EHS ontstaat. Over de gebiedsvisie. en toe passing van de 
saldobenadering op basis van deze gebiedsvisie. moet overeenstemming 
met het rijk bestaan. Rijk en provincies ontwikkelen binnen een half jaar na 
vaststelling van de Nota Ruimte een beleidskader over toe passing van de 
saldobenadering. Na vaststelling van dit beleidskader zijn de provincies 
verantwoordelijk voor de toepassing van de saldobenadering. binnen dit 
afgesproken kader. 

Voor die onderdelen van de EHS die tevens zijn aangemeld als te beschermen 
gebied in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijnen zal het rijk in overleg 
met de Europese Commissie bepalen onder welke voorwaarden deze 
maatwerkmogelijkheid ook geboden kan worden voor Vogel- en 
Habitatrichtijngebieden. 

Het project Waterdunen voldoet aan de voorwaarden van de 
saldobenadering EHS bij de volgende punten: 
• het project Waterdunen is een combinatie van plannen (recreatie en 

natuur) dat binnen een ruimtelijke visie wordt gepresenteerd; 
• Waterdunen is een project dat door een unieke combinatie de 

mogelijkheid veiligheid, recreatie, toerisme en ecologie in onderlinge 
samenhang te versterken; 

• Waterdunen is een samenwerkingsproject van Molecaten, stichting Het 
Zeeuwse Landschap. gemeente Sluis, waterschap Zeeuws-Vlaanderen en 
de provincie Zeeland. 

Binnen het plangebied Waterdunen liggen twee terreinen die deel uitmaken 
van de EHS; het betreft de Nolletjesdijk in het zuiden en enkele zilte/brakke 
binnendijkse graslandjes in het noordelijk deel van het gebied, gelegen tegen 
de Groene Dijk (Karrevelden Oude Breskenspolder). In totaal bestaat dit uit 
33,7 ha natuur. De Nolletjesdijk blijft in het vigerende plan onaangetast. Ook 
de aanwezige karrevelden blijven bestaan en aansluitende terreinen krijgen 
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eenzelfde karakteristiek. Deze terreinen blijven in hoofdlijnen onvergraven, op 
een patroon van sloten no. 
Vanuit Natuurpakket Westerschelde komt minimaal 173 ha estuariene natuur 
terug in het project Waterdunen. 

5.7 Bodemkwaliteit 

5.8 

5.8.1 

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is een historisch 
bodemonderzoek uitgevoerd [Oranjewoud, 20060). 

De volgende verdachte locaties waar waarschijnlijk grondwerkzaamheden 
goon plaatsvinden zijn gevonden: 
• oude boomgaarden (1940-1980), een ter hoogte van de kruising 

Langeweg/Slikkenburgseweg, een tussen de Langeweg/Hogedijk en een 
kleine longs de Hogedijk: verdacht op bestrijdingsmiddelen; 

• aanwezige erfverhardingen en puinpaden (in bovengenoemd onderzoek 
niet onderzocht); 

• aanwezige bovengrondse tanks waar geen onderzoek conform BOOT 
heeft plaats gevonden. 

Daarnaast zijn twee locaties aanwezig waar eerder 01 een 
bodemverontreiniging is aangetoond: 
• voormalige stortplaats Havendijk: grondwaterverontreiniging (licht tot sterk 

arseen, matig chroom en xylenen); op deze verdachte locatie zullen 
waarschijnlijk geen groafwerkzaamheden plaatsvinden; de locatie valt 
buiten het plangebied; 

• opslagterrein het Zandertje, Waterschap Zeeuwsch-Vlaanderen: sterke 
verontreiniging met minerole olie. 

In de vervolgfose zullen de eventueel aanwezige bodemverontreinigingen op 
locaties waar grondwerkzaamheden plaatsvinden in beeld moeten worden 
gebracht en conform het huidige beleid gesaneerd worden. 

Archeologie 

Wettelijk kader 

Verdrog van Valletta (Malta) 
Het Europese Verdrag van Valletta, ook wei het Verdrog van Malta genoemd, 
beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te 
beschermen. Het gaat bijvoorbeeld om grafvelden, gebruiksvoorwerpen en 
resten van bewoning. Om het bodemarchief beter te beschermen en om 
onzekerheden tijdens de bouw van bijvoorbeeld nieuwe wijken te beperken is 
het volgens het huidige beleid verplicht voorof onderzoek te laten doen naar 
de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Op deze manier 
kan daar bij de ontwikkeling van de plannen zoveel mogelijk rekening mee 
worden gehouden. 
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Wet op de Archeologische Monumentenzorg 
Sinds 1 september 2007 is de nieuwe archeologische wetgeving van kracht. 
Deze wetgeving is een juridische doorvertoling van het verdrag van Malta. 
Deze wetswijziging hield beholve een wijziging van de Monumentenwet 1988 
ook een wijziging van de Wet milieubeheer, Woningwet en Ontgrondingenwet 
in. Archeologische (verwochtings)woarden moeten verplicht onderzocht 
worden bij bodemverstoringen woorvoor een milieueffectrapport moet 
worden geschreven. In het bestemmingsplon dienen gemeenten oon te 
geven welke archeologische woarden zich in de ondergrond bevinden en 
welke ofweging ten oonzien van deze woarden worden gemookt. 

Beschrijving 

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is een archeologisch 
bureouonderzoek uitgevoerd [Oranjewoud, 2006b J. 

Op basis van het bureouonderzoek is vastgesteld dot het plongebied deel 
heeft uitgemookt van een gebied dot zeker tot het joar 1.000 no Chr. onder 
sterke invloed van de zee heeft gestoon. Het plongebied heeft een zeer loge 
tot loge trefkons op het oontreffen van archeologische resten. 

Gezien de resultoten van dit bureouonderzoek wordt geodviseerd dot het niet 
noodzokelijk is om in een vervolgtroject oonvullend onderzoek te verrichten of 
extra mootregelen te treffen. Wei bestoot er oltijd de mogelijkheid dot er 
tijdens de graofwerkzoomheden toch losse archeologische resten worden 
oongetroffen. Indien sporen en vondsten worden oongetroffen bestoot er een 
wettelijke verplichting tot het zo snel mogelijk melden hiervon (binnen drie 
dogen) oon de Minister (art. 53, van de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg). In de proktijk kunnen vondstmeldingen gedoon worden bij 
de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. 

5.9 Cultuurhistorie 

Cultuurhistorische waarden 
Vonuit cultuurhistorie bezien begint de gebiedsontwikkeling met de bedijking 
van het gebied. De bedijking van het gebied is rond 1000 begonnen, vonuit 
het vastelond richting de kust en vonuit het centrum van de eilonden noar de 
randen van eilonden. Het plongebied blijft tot in de 16e eeuw een open 
kustgebied doorsneden door geulen. Pas in de 18e eeuw is de kust geheel 
ingedijkt en ziet het gebied eruit zools vondoog. 

In het plongebied komt een beschermd cultuurhistorische elementen voor: de 
vuurtoren van Nieuwesluis is oongewezen ols Rijksmonument (www.kich.nl).De 
vuurtoren doteert uit 1867. Hier noost zijn ook de karrevelden en het 
uitlootwerk bij Nieuwesluis cultuurhistorische interessont. Overige 
cultuurhistorische woarden hongen met name somen met de 
bedijkingsgeschiedenis van het gebied. Cultuurhistorisch woardevolle 
elementen zijn de dijken en wegen in het plongebied. 
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Met de aanleg van de estuariene notuur en de recreotiewoningen goat het 
voor het polderlondschop karokteristieke verkovelingspotroon en de 
wegenstructuur deels verloren. De cultuurhistorisch meest woardevolle dijken 
longs de zuidrond van het plongebied (Nolletjesdijk, Hogedijk en Puijendijk) 
blijven gehondhoofd. 

De vuurtoren van Nieuwesluis, de karrevelden en het uitloatwerk bij Nieuwesluis 
(het Killetje) met cultuurhistorische waarde blijven behouden . Noost het 
inlaatwerk komt de in/uitlaatduiker te liggen maar dit heeft geen effect op de 
waarde van het inlaatwerk. 

Externe veiligheid 

Ten aanzien van de Externe Veiligheid is een quick-scan uitgevoerd 
[Oranjewoud, 2006f]. Het doel van deze quick-scan is een inventarisatie van 
de risicobronnen en hun invloedsgebieden en het aangeven van de 
noodzaak een noder onderzoek in te stellen. In het externe veiligheidsbeleid 
wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico 
Naar aanleiding van de uitgevoerde inventarisatie kon geconcludeerd 
worden dot vanuit de externe veiligheid een beperking bestoot vanuit de 
aanwezige propoantank op het Park Napoleon Hoeve. Om deze 
propaantank dient een afstond van tenminste 25 meter oangehouden te 
worden . Daarnaast kennen de mogelijk te plaotsen propaantonks bij de 
vakantiewoningen een risicocontour. 

Groepsrisico 
In 2007 is door TNO een eenmalige afweging voor de groepsrisico's vanuit de 
Westerschelde opgesteld [TNO, 2007]. De in Waterdunen geplonde 
verblijfsrecreatie volt binnen het invloedsgebied van de Westerschelde. In 
deze 'Eenmalige afweging groepsrisico's Westerschelde' is 01 rekening 
gehouden met de nieuwe camping en het bungalowterrein (totool 2800 
personen) . Omdat de bestaande camping (ook 2800 personen) weggaat is 
geconstateerd dot geen sprake is van toename van personen binnen het 
invloedsgebied. 

In dit onderzoek was echter nog geen rekening gehouden met het hotel in de 
noordwesthoek van het plangebied. De aanwezigheid van een hotel met 80 
kamers betekent een toename van het aantal personen binnen het 
invloedsgebied. Deze toename van het aantal personen binnen het 
invloedsgebied is echter niet significant en zal nooit leiden tot een hoogte van 
het groepsrisico van meer dan een factor 10 onder de orienterende waarde. 
Op basis van hoar beleid vereist de provincie geen uitgebreide 
verantwoording voor het hotel op de nieuwe locatie. 
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5.11 Kabels en leidingen 

In het plangebied ligt een aantal water- en gasleidingen (huisaansluitingen). 
Gasleidingen liggen longs de noordrand van het plangebied longs 't Zandertje 
en het Killetje. Er ligt geen hogedruk gasleiding in of nabij het plangebied. 
Waterleidingen lopen longs diverse wegen in het plangebied. Daarnaast zijn 
diverse laag- en middenspannings- en telefoonkabels aanwezig. 

De realisatie van Waterdunen heeft geen wezenlijke effecten op kabels en 
leidingen. Lokaal worden gas, water, elektra en telecomkabels- en leidingen 
vergraven en hersteld, maar er worden geen regionale leidingen geraakt. 

In het gebied liggen twee rioolpersleidingen die aansluiten op de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Puijendijk. De eerste leiding loopt longs 
de Langeweg en Slikkenburgseweg via de Puijendijk naar de zuivering. De 
andere leiding loop vanaf de camping Napoleon Hoeve longs het bestaande 
kanaol noar de zuivering. Beide leidingen moeten bij realisatie van 
Waterdunen aangepast worden. 

5.12 Stankhinder agrarische bedrijven 

Geurhinder wordt beoordeeld op basis van de Wet milieubeheer. Binnen een 
geurhindercontour (stankcirkel) mag geen geurgevoelige bestemming 
gerealiseerd worden. Anderzijds mag een geurhindercontour nabij een 
geurgevoelige bestemming niet zondermeer groter worden, wat beperkingen 
kan opleggen aan de uitbreidingsmogelijkheden van een (agrarisch) bedrijf. 

In en rond het plangebied zijn momenteel onderstaande agrarische bedrijven 
gevestigd: 
• Puijendijk 1 te Groede (akkerbouw); 
• G. de Moorsweg 3 te Groede (akkerbouw); 
• Rijksweg 25 te Breskens (akkerbouw); 
• Langeweg 101 te Breskens (akkerbouw); 
• Langeweg 102 te Breskens (fruitteelt); 
• Langeweg 103 te Breskens (akkerbouw) . 
Op de bovenstaande bedrijven is de ,AMvB 'Besluit akkerbouwbedrijven 
milieubeheer' van toepassing. 

Yoor zover bekend wordt op dit moment op geen van de bedrijven op 
bedrijfsmatige wijze dieren gehouden en is er op geen van de bedrijven een 
mestbassin gevestigd. Derhalve geldt de mimimaal aan te houden afstand 
voor wat betreft het van toepassing zijn van de AMvB: 10 meter van een 
woning van derden of een gevoelig object. 
Wanneer de bedrijven op bedrijfsmatige wijze dieren houden (binnen de 
normen uit de AMvB) bedraagt de minimaal aan het houden afstand 25 
meter. 

Yoor de agrarische bedrijven binnen het plangebied geldt dot deze een 
woonbestemming krijgen. De bedrijven rond het plangebied liggen allen op 
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5.1 3 Zout 

Bij de voorbereiding van de plannen voor Waterdunen is uitgebreid onderzoek 
verricht noar de kans op en de omvang van de mogelijke verziltings
problematiek. Op basis van het uitgevoerde onderzoek is geconcludeerd. dat 
het risico op zoutschade beperkt is. Verder wordt door specifieke 
inrichtingsmaatregelen, waaronder kwelsloten. het risico op zoutschade 
geminimaliseerd en is daarnaast een monitoringsprogrommo ontwikkeld. om 
de effecfen van het zout te kunnen volgen. Indien nadelige veranderingen 
worden geconstateerd. zal allereerst getracht worden deze door extra 
maotregelen (zoals drainage) te compenseren. Mocht desondanks toch 
zoutschade optreden ols gevolg van Woterdunen. don wordt deze vergoed . 
Hiervoor komt een compensatieregeling. 
De ontwerp regeling Nodeelcompensotie Waterdunen wordt gelijktijdig met 
dlt on twerp inpossingsplan ter inzage gelegd. 

62 



projectnr. 200080 

31 maorI 2010, revisie 00 

Provinciaallnpassingsplan Waterdunen 
toelichting - ontwerp ~ 

oranJewoud 

6 Juridische planbeschrijving 

6.1 Ruimtelijk plan 

De uit de vorige hoofdstukken en uit hoofdstuk 5 (milieu- en overige aspecten) 
voortvloeiende gegevens vormen randvoorwaarden voor het ruimtelijke 
ordeningsbeleid met betrekking tot Waterdunen. In het plangebied is een 
ingrijpende ruimtelijke ontwikkeling voorzien, die in voorliggend inpassingsplan 
geregeld wordt. Onderhavig inpassingsplan heeft dan ook het karakter van 
een ontwikkelingsplan, zoals ook uit de juridische regeling van het 
inpassingsplan blijkt. Op de juridische regeling wordt in het vervolg van dit 
hoofdstuk die per ingegaan. 

6.2 Juridische regeling 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de juridische regeling 
van het inpassingsplan. De juridische regeling bestaat uit een verbeelding en 
een set regels. Deze onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 
dienen dan ook altijd gezamenlijk geraadpleegd en gelezen te worden. Voor 
het ontwikkelen van het plangebied is gekozen voor een regeling met een zo 
groot mogelijke flexibiliteit, dot tevens een bouwtitel biedt voor de gewenste 
ontwikkelingen. Omwille van de flexibiliteit zijn grote delen van het plangebied 
aangeduid met eenzelfde bestemming. In de regels zijn voorwaarden 
verbonden die de rechtszekerheid moeten garanderen. 

6.2.1 Verbeelding 

6.2.2 

6.2.3 

Op de verbeelding van het inpassingsplan zijn de percelen binnen het 
plangebied opgenomen binnen verschillende bestemmingen, waarvoor 
regels zijn vastgelegd in artikel 3 tot en met 15. Voor de natuurontwikkeling is 
de bestemming 'Natuur' en 'Natuur - Recreatie' opgenomen, terwijl voor de 
recreatieve ontwikkelingen de bestemming 'Recreatie - l' is opgenomen. 

Regels 

De regels bestaan uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk 1 zijn de inleidende regels 
opgenomen (artikel 1 en 2), hoofdstuk 2 omvat de bestemmingsregels (artikel 
3 tot en met 14), en de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' (artikel 
15). Verder zijn in hoofdstuk 3 de algemene regels opgenomen (artikel 16 tot 
en met 22) en tot slot staan in hoofdstuk 4 de overgangs- en slotregels (artikel 
23 en 24). 

Toelichting bestemmingen 

In het onderstaand wordt een korte toelichting gegeven op de in de regels 
opgenomen bestemmingen. In iedere bestemming worden het toegestane 
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gebruik en de toegestane bouwwerken en gebouwen aangegeven. Daar 
waar sprake is van een specifiek gebruik of uitzondering van een gebruik, is dit 
aangegeven in de specifieke gebruiksregels. 

Bestemming Horeca (artikel 3) 
Deze bestemming is opgenomen voor het geplande hotel en het 
bezoekerscentrum. Tevens is op deze gronden detailhandel beperkt 
toegestaan. V~~r het hotel is een bouwhoogte van 12 meter opgenomen. 
Middels ontheffing is, onder voorwaarden, een hoogte van 15 meter mogelijk. 

Bestemming Natuur (artikel 4) 
Deze bestemming geldt voor een groot deel van het plangebied, waar de 
ontwikkeling van natuur voorop staat. Binnen deze bestemming zijn naast de 
ontwikkeling van estuariene natuur ook dagrecreatief medegebruik 
toegestaan als kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen. 

Op deze gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van 
gebouwen die zijn bedoelt voor de beleving en observatie van de natuur, 
zoals vogelkijkhutten . 

Tevens is op deze gronden een aanlegvergunningenstelsel van kracht. Voor 
de aanleg van verschillende werken en werkzaamheden is een vergunning 
noodzakelijk, Uitgezonderd zijn de werken en werkzaamheden die 
noodzakelijk zijn voor de aanleg van de estuariene natuur. 

Bestemming Natuur - Recreatie (artikel 5) 
Deze bestemming is opgenomen voor de randen van het plangebied, waar 
enerzijds de ontwikkeling van natuur nadrukkelijk wordt voorgestaan, maar 
waar ook ruimte is voor recreatieve functies zoals wandelen en fietsen. Binnen 
deze bestemming zijn naast de ontwikkeling van estuariene natuur ook 
dagrecreatief medegebruik toegestaan a ls kleinschalige dagrecreatieve 
voorzieningen. 

Op deze gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van 
gebouwen die zijn bedoelt voor de beleving en observatie van de natuur, 
zoals vogelkijkhutten. 

Tevens is op deze gronden een aanlegvergunningenstelsel van kracht. Voor 
de aanleg van verschillende werken en werkzaamheden is een vergunning 
noodzakelijk. Uitgezonderd zijn de werken en werkzaamheden die 
noodzakelijk zijn voor de aanleg van de estuariene natuur. 

In het noordoostelijk deel van het plangebied is daarnaast een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de gronden te kunnen wijzigen voor 
seizoensgebonden standplaatsen. Aan deze wijziging zijn wei enkeJe 
voorwaarden verbonden, waaronder het zogenaamd 'rood voor groen'
principe zoals verwoord in het Omgevingsplan . 

Verder is in het zuidoostelijk deel van het plangebied een deel aangeduid als 
'Wro-zone - zilte teelten'. Deze gronden kunnen worden gewijzigd ten behoeve 
van agrarische activiteiten gericht op zilte teelten. 
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Daarnaast is ten behoeve van de uitbreiding van Beachpark Schoneveld in 
westelijke richting een gebied aangeduid als 'Wro-zone-wijzigingsgebied 1 '. 
Voordat toepassing wordt gegeven aan deze wijzigingsbevoegheid dient een 
kwaliteitsverbeteringsplan is aan met een positief advies van de 
gebiedscommissie overlegd te worden. Daarnaast dient voldaan te zijn aan 
het principe van verevening, zoals opgenomen in het gebiedsplan Natuurlijk 
Vitaa!. Bij de mogelijke uitbreiding dient sprake te zijn van verblijfsrecreatie 
uitsluitend met een centrale bedrijfsmatige exploitatie, waarbij er tevens 
sprake dient te zijn van een versterking van de natuur- en 
landschapswaarden. 

Bestemming Recreatie (artikel 6) 
Voor de stranden binnen het plangebied is de bestemming Recreatie 
opgenomen. Naast het gebruik als strand of dagrecreatie is op specifieke 
locaties een strandpaviljoen toegestaan. 

Bestemming Recreatie - 1 (artikel 7) 
De bestemming Recreatie - 1 is opgenomen voor de gronden ten oosten van 
nieuwe inlaatkanaal en voor de recreatie-eilanden. Op deze gronden zijn 
naast recreatiewoningen bijbehorende voorzieningen toegestaan, zoals 
centrale voorzieningen, kleinschalige horecavoorzieningen, een supermarkt, 
een zwembad en twee bedrijfswoningen. Op deze gronden is verblijfsrecreatie 
toegestaan met een centrale bedrijfsmatige exploitatie. Binnen deze 
bestemmingen zijn in overeenstemming met en op grond van het 
Beeldkwaliteitplan "Verblijfsrecreatieterrein Waterdunen" zones aangeduid, 
waarbinnen specifieke bouwregels voor recreatiewoningen en overige 
gebouwen gelden. 

Bestemming Verkeer / Verkeer Beschermde dijken (artikel 8 en artikel 9) 
De in het plangebied voorkomende wegen met aangrenzende gronden zijn 
bestemd met de bestemming Verkeer of de bestemming Verkeer Beschermde 
dijken. Op deze gronden mag worden gebouwd ten behoeve van de 
bestemming. 
Binnen de bestemming Verkeer is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen 
voor een deel van het parkeerterrein bij het Killetje ('Wro-zone -
wijzigingsgebied 2') naar de bestemming 'Wonen' ten behoeve van de bouw 
van 3 woningen. Deze wijziging mag uitsluitend worden toegepast ter 
compensatie van de gronden met de aanduiding "specifieke vorm van natuur 
- natuur met compensatieverplichting". 

Bestemming Water / Bestemming Water - Deltawater (artikel 10 en artikel 11) 
Enkele waterlopen in het gebied hebben de bestemming Water gekregen. 
Hierop mag niet worden gebouwd. V~~r de Westerschelde is de bestemming 
Water - Deltawater opgenomen. Binnen deze bestemming is een 
aanlegvergunningenstelsel opgenomen om de aanwezige natuurwaarden te 
beschermen. 

Bestemming Wonen / Bestemming Wonen - 1 (artikel 12 en artikel 13) 
De binnen het plangebied aanwezige woningen zijn opgenomen binnen de 
bestemming Wonen en Wonen - 1. Naast de functie wonen zijn aan-huis-
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gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. Binnen de 
bestemming Wonen -1 zijn daarbij de zogenaamde Nieuwe Economische 
Dragers (NED's) toegestaan. 

De woningen dienen te worden gebouwd binnen de opgenomen 
bouwvlakken. Verder zijn in de regels in acht te nemen afstanden opgenomen 
ten opzichte van de aanwezige wegen. In de bouwregels is het aantal en de 
grootte van de woningen bepaald, alsmede het aantal en de grootte van de 
bijgebouwen. 

Bestemming Waterstaatswerken (artikel 14) 
De bestemming Waterstaatswerken is opgenomen voor de gronden van de 
primaire waterkering die zijn benodigd voor de bescherming en veiligstelling 
van waterstaatkundige voorzieningen alsmede de gronden die onderdeel 
goon uitmaken van deze waterkering. 

Op een deel van deze gronden is daarnaast een kampeerterrein toegestaan. 
Dit gedeelte is met een aanduiding op de verbeelding aangegeven. In de 
regels is aangegeven hoeveel seizoensgebonden standplaatsen zijn 
toegestaan en welke grootte de bijbehorende voorzieningen mogen hebben. 

Bestemming Waterstaat - Waterkering (artikel 15) 
Voor de gronden longs de waterkeringen, is de dubbelbestemming 
Waterstaat - Waterkering opgenomen. In de regels van deze 
dubbelbestemming is aangegeven wat is toegestaan. Zo is bouwen 
verboden. Hetzelfde geldt voor een aantal werken en werkzaamheden. In de 
dubbelbestemming geldt verder een aanlegvergunningplicht indien 
grondroerende werkzaamheden en aanlegwerkzaamheden worden 
uitgevoerd. 

6.3 Digitalisering en uniformering 

Bij het opstellen van de verbeelding en de regels is uitgegaan van de 
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2008) en de door het 
ministerie VROM ontwikkelde DURP-standaarden. Dat wil zeggen dot een 
vaste indeling van verbeelding en regels is aangehouden en dat de 
verbeelding is opgesteld op een wijze dot deze eenvoudig geschikt te maken 
is voor digitale toepassingen en uitwisseling met andere instanties (conform 
IMRO 2008). 

6.4 Uitvoering plan 

Voor het inpassingsplan is uitgegaan van uitvoering door het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis alsmede door 
Gedeputeerde staten van de provincie Zeeland met een volgende verdeling 
in bevoegdheden: 
• De in het plan opgenomen bevoegdheden ten aanzien van 

aanlegvergunningen en ontheffingen vallen onder de verantwoordelijkheid 
van het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis; 
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• De wijzigingsbevoegdheid voor Nieuwe Economische Dragers (NED) volt 
onder de veronfwoordelijkheid von het college von Burgemeester en 
Wethouders von de gemeente Sluis; 

• De ovenge in het plan opgenomen bevoegdheden ten aanzien van 
wijziging von het plan vollen onder de veronfwoordelijkheid von het 
provinciool bestuur von Zeeland, door deze in het verlengde liggen van het 
plonvormingstroject voor de gebiedsonfwikkeling van Woterdunen. 
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7 Uitvoerbaarheid 

7.1 Financiele uitvoerbaarheid 

Ten behoeve van de economische uitvoerbaarheid is een grondexploitatie en 
een exploitatieplan opgesteld. Gelet op het maatschappelijke belong en de 
onderhandelingsgevoeligheid is de grondexploitatie een vertrouwelijk 
document. Het exploitatieplan is een wettelijk verplicht onderdeel binnen de 
procedure van een provinciaal inpassingsplan en zal binnen enkele weken ter 
inzage worden gelegd. Het uitgangspunt is evenwel om met betrokken 
partijen een anterieure overeenkomst te sluiten. 
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de exploitatieopzet voor 
Waterdunen. 

Belangrijk element in het (exploitatie)plan is de ruimtelijke en functionele 
samenhang tussen de kustversterking, de recreatie en de natuurontwikkeling . 
Waterdunen betreft een integra Ie ontwikkeling die ook belangrijk is voor de 
haalbaarheid van het plan. 

De kostenkant van de exploitatie bestaat voor een belangrijk deel uit 
grondverwerving. De provincie verwerft aile voor de uitvoering van het plan 
benodigde gronden, Daarna voigt een fase van grondverzet die hoofdzakelijk 
door de provincie wordt bekostigd. Daarbij draagt de provincie - in 
samenwerking met het waterschap - tevens zorg voor de ophoging die nodig 
is voor de kustversterking. Vervolgens worden de gronden voor het nieuwe 
verblijfsrecreatieterrein en de hierbij behorende voorzieningen doorverkocht 
aan Molecaten. Het overige (natuurontwikkelings)gebied wordt ingericht 
conform het inrichtingsplan. Daarna worden de natuurgebieden om niet 
overgedragen aan het Zeeuws Landschap, die het beheer voor hoar rekening 
neemt. 
Aan de kostenkant is tevens rekening gehouden met mogelijke schadeposten 
zoals verzilting, inkomensschade van bedrijven en planschade. Voor het 
vaststellen en waar nodig uitbetalen van compensatiegelden en 
schadeclaims is een ontwerp Regeling Nadeelcompensatie Waterdunen 
opgesteld. Deze ligt tegelijk met dit ontwerp Provinciaal Inpassingsplan ter 
inzage. 

Gelden voor het project komen beschikbaar vanuit het Nota Ruimte budget 
(18 miljoen) en het Natuurpakket Westerschelde (22,7 miljoen). Daarnaast 
steekt de provincie zelf bijna 8 miljoen euro in Waterdunen . Verder komen er 
mogelijk nog bijdragen vanuit Europese subsidies en bijdragen vanuit andere 
bij Waterdunen betrokken partijen. Dankzij de toegezegde budgetten en 
subsidies is het plan economisch uitvoerbaar. 

De baten van het plan bestaan voor een belangrijk deel uit maatschappelijke 
baten die samenhangen met ecologische en economische aspecten. Deze 
(indirecte) baten blijken onder andere uit de resultaten van de region ale 
economische effectanalyse. Daarnaast blijkt uit het onderzoek naar de 
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effecten op de detailhandel dot de toeristische impuls van Waterdunen per 
soldo leidt tot een toename van het bestedingspotentieel voor het bestaande 
winkelaanbod in Breskens en overig West-Zeeuws-Vlaanderen [Droogh 
Trommelen en Partners, 2009]. Direct toerekenbare opbrengsten zijn er uit de 
verkoop van grond aan Molecaten en vanuit verschiliende subsidieregelingen . 
Ook betalen partijen die hiervan profiteren, zoals Molecaten, mee aan de 
natuurontwikkeling. 

7.2 Grondverwerving 

Om het project Waterdunen fysiek aan te kunnen leggen, dient de provincie 
de beschikking te hebben over de gronden . Getracht wordt om deze 
gronden middels minnelijke verwerving in eigendom te krijgen. 

Mocht minnelijke verwerving niet haalbaar blijken dan beschikt de provincie 
op grond van titel 4 van de Onteigeningswet over de mogelijkheid om de 
gronden te onteigenen. Basis voor deze onteigening vormt het onderhavige 
inpassingsplan. De Crisis- en herstelwet voorziet in aanpassingen in de 
onteigeningswet, die leiden tot een versneliing in de procedure. 

Ten behoeve van de verwerving van de benodigde gronden is op nagenoeg 
aile gronden van het plangebied het voorkeursrecht gevestigd zoo Is geregeld 
in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Dit met uitzondering van de 
gronden ten behoeve van de kustversterking. 
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8 Voorlichting, inspraak en overleg ex artikel 3.1 .1 . Bro 

8.1 Voorlichting en inspraak 

Door middel van het houden van een voorlichtingsavond, gesprekken met 
belanghebbenden en belangstellenden en via de website is de burger in de 
gelegenheid gesteld ge'ilformeerd te worden en zijn of hoar mening over de 
plannen kenbaar te maken. 

De inspraakperiode is gehouden van 5 november tot en met 16 december 
2009. Op 24 november zijn inspraakbijeenkomsten in Breskens gehouden. 
Tijdens deze bijeenkomsten ingebrachte mondelinge reacties zijn op papier 
gezet en opgenomen bij de inspraakreacties. In totaal zijn 55 reacties 
binnengekomen. De inspraakreacties en beantwoording hierop zijn 
opgenomen in de Nota van Antwoord voorontwerp Inpassingsplan 
Waterdunen [Provincie Zeeland, 2010], welke is opgenomen in het separate 
bijlagenboek, behorende bij de toelichting van dit plan. 

Ais gevolg van de inspraak is het ontwerp Inpassingsplan op een aantal 
punten gewijzigd ten opzichte van het voorontwerp. Deze wijzigingen 
betreffen: 
• wijziging plankaart n.a.v. uitgevoerde kustversterking; 0 bouwhoogte en 

locatie hotel; 
• aanvullende toelichting over keur en beleidsregels waterkering; 
• aanvulling op waterparagraaf; 
• verwijzing naar CROW-parkeernormen; 
• aanpassing mogelijkheden voor nieuwe economische dragers; 
• wijziging plankaart met betrekking tot de bestaande bouwmogelijkheid 

voor 4 woningen in het Killetje; 
• aanvulling regels t.a.v. wijzigingsbevoegdheid voor zilte teelten. 
Daarnaast zijn ambtshalve wijzigingen aangebracht. De toelichting op het 
inpassingsplan is aangevuld, onder andere ten aanzien van het 
distributieplanologisch onderzoek, het beeldkwaliteitplan, de geluidsaspecten, 
de watertoets en de economische uitvoerbaarheid. Het opgestelde 
beeldkwaliteitplan heeft ook een doorwerking in de regels gekregen. De 
plankaart is op een enkel punt gewijzigd (bestemming percelen Killetje 4 en 
Zandertje 32). De toelichting en regels met betrekking tot perceel Zandertje 
17 A zijn aangevuld. En de regeling met betrekking tot de strandpaviljoens is in 
overeenstemming gebracht met de door de gemeente afgegeven 
beschikkingen. Daarnaast is als gevolg van opmerkingen op het 
inrichtingsplan de kaart, behorend bij het inrichtingsplan, aangepast. De 
aangepaste kaart is in de toelichting op het ontwerp inpassingsplan 
opgenomen. Ais een nadere detaillering van het inrichtingsplan met 
betrekking tot de gebouwde omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld. 
Reacties met betrekking tot de hoogte en locatie van het hotel, de 
verschijningsvorm van de bungalows en de inrichting van het 
boulevardgebied zijn hierin verwerkt en planologisch vertaald in het 
ontwerpinpassingsplan. 
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8. 2 Overleg overheidsi nstanties 

In de voorbereidingsfase, de MER-fase alsmede in de tolstandkomingfase van 
het on twerp inpassingsplan heeft overleg en afstemming plaatsgevonden met 
de gemeente Sluis. Tevens heeft afstemming plaatsgevonden met de 
betrokken rijksdiensten. 

8.3 Overleg overige instanties 

Zoals reeds genoemd in de waterparagroaf I§ 5.5.2) heeft in het Kader van de 
watertoets meerdere malen overieg plaatsgevonden met de 
walerbeheerders. 

8.4 Horen gemeenteraad 

De road van de gemeente Sluis is schriftelijk gehoord in het Kader van artikel 
3.261id 1 Wro. De gemeenteraad heeft aangegeven in Ie kunnen stemmen 
met het opstellen van voorliggend inpassingsplan. 
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Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 

Inhoud voorontwelp Inpassingsplan en Inrichtingsplan Waterdunen 
West Zeeuws-Vlaanderen wordt geconfronteerd met sociaal-economische problemen. De leefbaarheid van het 
gebied neemt a£ Gedeputeerde Staten hebben in 2004 het Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal vastgesteld waarmee 
men de ontwikkelingen in deze regio wil keren en weer perspectief aan het gebied wil geven. Kansen worden 
vooral gezien in het stimuleren van de economie en de verbetering van de omgevingskwaliteit zoals natuur, 
landschap, cultuurhistorie en de leef- en recreatieomgeving. 
Het project Waterdunen wil deze kansen verzilveren. Realisatie van dit project betekent een forse investering in 
het gebied, die leidt tot structurele economische baten voor een regio die dat hard nodig heeft. Verder wordt door 
Waterdunen vorm gegeven aan kustversterking en aan verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. 
Er is gekozen voor de procedure van een Provinciaal InpassingsPlan (PIP) omdat er grote, bovenlokale belangen 
spelen, onder andere in het kader van kustversterking, recreatie, leefbaarheid en natuurontwikkeling. 
Het plangebied in de Oud- en Jong-Breskenspolder wordt begrensd door de Westerschelde aan de noordzijde, 
camping en recreatiepark Schoneveld aan de oostzijde, zuidelijk door de Puijendijk, Hogedijk en NoIletjesdijk en 
tot slot aan de westzijde door de Zwartegatsekreek en de Groedse duintjes. Hoe het plangebied er na realisering 
van het project Waterdunen uit zal zien is uitgewerkt in het Inrichtingsplan Waterdunen. 

Voorlichting 
Door middel van het houden van een voorlichtingsavond, gesprekken met belanghebbenden en beiangstellenden, 
en via de website is de burger in de gelegenheid gesteld geinfonneerd te worden en zijn of haar mening over de 
plannen kenbaar te maken. 

Inspraakreacties 
De inspraakperiode is gehouden van 5 november tot en met 16 december 2009. Op 24 november zijn 
inspraakbijeenkomsten in Breskens gehouden. De tijdens deze bijeenkomsten ingebrachte mondelinge reacties 
zijn op papier gezet en opgenomen bij de inspraakreacties. In totaal zijn 55 reacties binnengekomen. 

Wijzigingen ontwelpplan ten opzichte van het ter inzage gelegde voorontwelp inpassingsplan 
Als gevolg van de inspraak is het ontwerp Inpassingsplan op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het 
voorontwerp. Deze wijzigingen betreffen: 

wijziging plankaart n.a.v. uitgevoerde kustversterking; 
bouwhoogte en locatie hotel; 
aanvullende toelichting over keur en beleidsregels waterkering; 
aanvulling op waterparagraaf; 
verwijzing naar CROW-parkeemormen; 
aanpassing mogelijkheden voor nieuwe economische dragers; 
wijziging plankaart m.b.t. de bestaande bouwmogelijkheid voor 4 woningen in het Killetje; 
aallvulling regels t.a.v. wijzigingsbevoegdheid voor zilte teelten. 

Daamaast zijn ambtshalve wijzigingen aangebracht. De toelichting op het inpassingsplan is aangevuld, onder 
andere ten aanzien van het distributieplanologisch onderzoek, het beeldkwaliteitplan, de geluidsaspecten, de 
watertoets en de ecollomische uitvoerbaarheid. Het opgestelde beeldkwaliteitplan heeft ook een doorwerking in 
de regels gekregen. De plankaart is op een enkel punt gewijzigd (bestemmillg percelen KiIletje 4 en Zandertje 
32). De toelichting en regels met betrekking tot perceel Zandertje 17 A zijn aangevuld. En de regeling met 
betrekking tot de strandpaviljoens is in overeenstemming gebracht met de door de gemeente afgegevell 
beschikkingen. 

Reacties op inrichtingsplan 
Er is geen nieuwe versie van het inrichtingsplan opgesteld. WeI is de kaart, behorend bij het inrichtingsplan, 
aangepast. De aangepaste kaart is in de toelichting op het ontwerp inpassingsplan opgenomen. Als een nadere 
detaillering van het inrichtingsplan met betrekking tot de gebouwde omgeving is een beeldkwaliteitplan 
opgesteld. Reacties met betrekking tot de hoogte en locatie van het hotel, de verschijningsvorm van de 
bungalows en de inrichting van het boulevardgebied zijn hierin verwerkt. Bij de verdere uitwerking van de 
concrete plannen en bestekken zullen voorts de volgende punten uit de reacties en adviezen worden betrokken: 

duurzaamheidsaspecten m.b.t. bungalowpark; 
mogelijkheidlwenselijkheid geluidswal aan begin van Slikkenburgseweg; 
bewegwijzering; 
veilige oversteekmogelijkheden van parkeerterrein Walendijk naar duinlstrand; 
ontsluiting en inpassing erfLangeweg 103; 
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verhogen veiligheid fietsoversteek Puijendijk-Zeeweg; 
fietspaden in rood; 
wandelroutes en dijkopgang in omgeving Zandertje 2 en 5; 
vergroten toegankelijkheid buiten seizoen; 
aanvullende paardrijroute van Nolletjesdijk naar LangewegIKieweg; 
afwatering Zandertje; afwatering Killetje; 
flauwe taluds bij inlaatkanaal en waterlopen; 
doorvaarbare bruggen en botenhelling voor fluisterboot; 
in kaart brengen van de cultuurhistorische (zichtbare) relicten in het gebied. 

Leeswijzer 
De overlegreacties en inspraakreacties zijn zoveel mogelijk gegroepeerd naar onderwerp en zijn op volgorde van 
binnenkomst genummerd. Indien de inspraakreactie meerdere punten bevat, zijn deze als voIgt doorgenummerd, 
bijvoorbeeld: Nr. 4 Inspraakreactie de heer Segers, valt uiteen in 4.1 tim 4.2. 
De lijst met reacties is voorin deze antwoordnota. Achter elke reactie zijn in de lijst de pagina's weergegeven, 
waar het antwoord van Gedeputeerde Staten op de vraag of opmerking is terug te vinden. 
Indien de inspreker gekozen heeft voor een vertrouwelijke behandeling van zijn persoonlijke gegevens, dan is in 
de lijst alleen de plaatsnaam opgenomen. 

Reacties van overlegorganen 
1 Gasunie, Postbus 19,9700 MA Groningen 
2 De Zeeuwse Molen, Hansweertsestraatweg 5, 4416 ND Kruiningen 
16 Statencommissie Ruimte, Ecologie & Water 
18 Rijksdienst voor het Culturee1 Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort 
23 Ministerie van VROM, Postbus 30940, 2500 GX Den Haag 
34 Gebiedscommissie West Zeeuwsch-Vlaanderen, Postbus 165,4330 AD 

Middelburg 
41 Waters chap Zeeuws-Vlaanderen, Postbus 88, 4530 AB Temeuzen 
44 Zeeuwse Milieufederatie, Postbus 334, 4460 AS Goes 
49 Delta n.v., Postbus 5048, 4330 KA Middelburg 
51 Provinciale Commissie Omgevingsbeleid 
53 Kamer van Koophandel, Postbus 3182, 4800 DD Breda 
54 VROM-Inspectie, Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam 

Inspraakreacties 
3. B. en P. Rijckaert, Zandertje 24,4511 RH Breskens 
4. F.V.D. Segers, Zandertje 19,4511 RIBreskens 
5. A.G.M. IJzennans, Oostdam 43A, 4651 AV Steenbergen 
6. Werkgroep Waterdunen-Groede, Schaapweg 1,4511 PEBreskens 

7. Fam. De Bree, Ghistelkerke 53, 4511 JB Breskens 
8. G. van het Westeinde, Weststraat 11, 4527 BR Aardenburg 
9. dhr. Tournois, Slijkplaat 20,4513 KL Hoofdplaat 
10. dhr. De Kok, Mars 74, 4501 HH Oostburg 
11. U. Merk, Ghistelkerke 40, 4511 IA Breskens 
12. dhr. De Vlieger, Gerard de Moorsweg 3,4503 PD Groede 
13. Vereniging paardentoerisme, Rondweg 9,4524 KC Sluis 
14. E. van Bergen, Port Scaldis 23-81, 4511 DC Breskens 
15. Natuurbeschenningsvereniging 't Duumpje, Philipsweg 91, 4501 PH Oostburg 

17. dhr. B. van Lare, Hoogstraat 45, 4524 AA Sluis 
19. Dhr. W. vanHove, Rozenlaan 55, B-2970 Schilde 
20. Zetten. Gegevens bekend bij projectbureau 
21. Breskens. Gegevens bekend bij projectbureau 
22. ZLTO, Postbus 46, 4460 BA Goes nms Agrarisch West 
24. A. de Coessemaeker, Vondelstraat 58, B-8310 Brugge 
25. J.L.G. de Meester, Wulpenlaan 3, 4511 XA Breskens 
26. DAS Rechtsbijstand, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam namens dhr. LI. de 

Hullu en mevr. S.I.M. de Hullu-Palmen 
27. D'Hont Agro, J.J. D'Hont, Noordweg 1, 4503 PE Groede 
28. D'Hont Agri, P.I. D'Hont, Noordweg 1,4503 PE Groede 

bIz. 
25 

25 

7, 11, 19,20,23,24,25 

19,25 

11,2026 

13, 15,23 

13, 16, I~ I~20,21 
10,20,23,24 

25 
8,10,23,25 
10,23 

13,14,19,25,26 

BIz. 
8 
9,25 
11, 14, 17,21,25 

10,11,14,15,17,18, 
20,24 
18 
18,19 
24 

16 
17,22 

8,10 
20 
20 

9,10,12,13,14,16,18, 
19,20,21,22,24 
19,22 

13, 14, 19,22 

10 

5,7,19 

5,6,7 

10 
23 

5 

5,6,8,11,23,24,26 

5,6,8, 11,23,24,26 
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29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

35. 
36. 

37. 

38. 

39. 
40. 
42. 
43. 
45. 
46. 
47. 
48. 
50. 
52. 
55. 

Spuiterij Verheije bv, Zandertje 17A, 45 11 RJ Breskens 
AJ . Hoste, Barendij k 3, 4503 GT Grocde 
Naturisten Federalie Nederland, Postbus 1767, 3800 BT Amersfoort 
l .A. Flikweert, Langeweg 103, 45 11 RN Breskens 
F. Lammers, Nieuwpoortstraat 6, 5628 NB Eindhoven 

J. Verheije, Zandertje 17,45 11 RJ Breskcns 
L.M.L. Mannekc-Mabesoonc, Kieweg 4, 4511 RP Breskens 

P.W.J . Verhage, Rijksweg25, 451 1 PJ Breskens 

A. Maas, Walendijk 4, 4503 PM Groede 

A.l. van def Slikke. Puijendijk 1.4503 PL Groede 
Assenede. Gegevens bckend bij projectbureau. 
D.J . Oees, Platteweg 3, 45 11 PD BreskensfI'errapoint bv 
Mts. De Macrtelaere-Van Wacs, Provincialeweg 29, 4503 GD Groedc 
J.L. Berger & E. Ver!ooy, Jui ianaslraal 215, 3722 GL Bilthoven 
G. Jonker, Burg. S'Jacoblaan 36, 1401 BR Bussum 
n.]. Murijn, Provincialeweg 28, 4503 GE Groede 
A.M. Manneke. Langeweg 102,45 11 RN Breskens 
G.Y.M. van Rooij , Hogedijk 1, 4511 RL Breskens 
Groede. Gegcvens bekcnd bij projectbureau 
LJ . Bensink, Burg. Gerrisenslraal 20, 45 11 eB Breskens 

5,6,8, lI, 23, 24, 26 
5,6,8, 11,23,24,26 
10 
5,6,12,W,22,23,24 
5,6,7,8,9,10, IS, 17, 
18, 19,20,26 
5,6,8, 11.23,24,26 
5,6. 8, II. 15,23,24, 
26 
5,6,8,11,16,23,24, 
25,26 
5,6,8, ] ],2 ],23,24, 
26 
23,24 

" S, 6, 8, 11,23,24,26 
5,6,7,8, ]] , 23,24,26 
14,15 
14, IS 

" 7, 11 , 12, 16,26 
14, 17, 1&,22,23 
5,6,8,11,23,24,26 
5,6,7,12,16,20,24, 
26 
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Hoofdstuk2 Beantwoording inspraakreacties voorontwerp Inpassingsplan Waterdunen 

2.1 BEZW AREN TEGEN WATERDUNEN 

21.1; 22.4; 55.9 Algemeen bezwaar tegen het plan i.v.m. de gigantische kapitaalvernietiging van kostbare 
landbouwgrond. Ontbreken draagvlak bij bevolking en landbouwers. 

Antwoord: 1nderdaad zal als gevolg van Waterdunen landbouwgrond verloren gaan. Daarvoor in de 
plaats komt een hoogwaardige toeristisch-recreatieve ontwikkeling. gecombineerd met een 
duurzaam veilige kust en versterking van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteit. 
Primair doel van Waterdunen. zoals uitgebreider beschreven in paragraaf 1.1 van de 
toelichting op het voorontwerp inpassingsplan. is de regio een economische impuls te 
geven. 
Over de wenselijkheid van Waterdunen zijn de meningen in de regio verdeeld. zo kan 
opgemaakt worden uit de pers en de reacties op inloopavonden. Naast tegenstanders laten 
ook voorstanders zich horen. Dat een dergelijk ingrijpend project niet op onverdeelde steun 
van de lokale bevolking kan rekenen. is overigens begrijpelijk en gebruikelijk (ook elders in 
het land). 

22.1 Inpassingsplan. De motivatie ontbreekt waarom de bestemmingen niet via een gemeentelijke 
aanpassing van het bestemmingsplan worden gewijzigd, maar via een provinciaal 
inpassingsplan. Ret besluit lijkt enkel genomen om de impasse rond grondverwerving te 
doorbreken. Is de gemeenteraad weI volgens artikel3.26 van de Wet ruimtelijke ordening 
gehoord? 

Antwoord: De impasse in de grondverwerving is inderdaad een belangrijke reden geweest waarom 
Provinciale Staten in november 2008 hebben besloten voor Waterdunen een inpassingsplan 
op te stellen. Vanwege het grote belang van het project Waterdunen hebben Provinciale 
Staten toen aangegeven. de realisatie van Waterdunen niet langeI' afhankelijk te willen 
maken van derden. maar daar zelJhun verantwoordelijkheid in te nemen. De gemeente Sluis 
is conform artikel 3.26 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening gehoord (zie ook paragraaf 8.3 
van de toelichting). 

22.2; 26.1; Reeft het plan wei een provinciaal belang? Versterking recreatieve sector heeft betrekking 
27.5; 28.5; op lokale economie en werkgelegenheid en betreft geen bovenlokaal belang. De 
29.6; 30.6; kustversterking en de natuurherstelopgave Westerschelde deugen niet als grondslag voor een 
33.5; 35.6; bovenlokaal belang. Zijn rijksbelangen. 
36.7; 37.8; 
38.7; 42.7; 
43.6; 52.6 
Antwoord: Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 1.2 van de toelichting op het voorontwerp 

inpassingsplan. Waterdunen draagt bij aan belangrijke provinciale doelen, c.q. belangen, op 
het gebied van recreatie, kustverdediging en natuurontwikkeling. Deze doe/en en belangen 
zijn neergelegd in het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal en het Omgevingsplan. Dat 
kustversterking en natuurherstel Westerschelde naast provinciale belangen ook 
rijksbelan~en zi;n, staat een p!'ovinciaal inpassingsplan niet in de weg. 

32.2; 33.6; Bezwaar tegen bestuurlijke inzet voor het economisch belang van een partij, die gediend 
43.11 wordt door inzet van publieke middelen en een door een onaantastbare natuur omgeven park 

verkrijgt. 
Antwoord: Realisering van Waterdunen resulteert in een economische impuls voor de gehele regio en 

dient dus niet aIleen het belang van de betrokken recreatieondernemer. Recent is de 
regionale sociaal-economische effectanalyse, waarin dit wordt aangetoond en onderbouwd, 
geactualiseerd. Deze notitie zal met het ontwerp inpassingspJan ter inzage worden gelegd. 

26.2; 27.6; De betreffende regio is aangemerkt als Nationaal Landschap. Ret gebied wordt thans 
28.6; 29.7 gekarakteriseerd als een van de weinige grootschalige polders, direct grenzend aan de kust. 
30.7; 33.3; Ret onderhavige voorontwerp maakt daarop een zware inbreuk en in zoverre is hiermee een 
35.7; 36.8; rijksbelang gemoeid. Derhalve is het niet mogelijk om een provinciaal inpassingsplan op te 
37.9; 38.8; stellen. 
42.8; 43.7; 
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52.7 
Antwoord: In de Nota Ruimte is West Zeeuws- Vlaanderen aangeduid als Nationaal Landschap. In het 

provil1ciale Omgevingsplan zijn de kernklvaliteiten nader uitgewerkt. Het kustgebied is daar 
als groen recreatie!andschap aangeduid: groene duingebieden met uitgebreide recreatieve 
voorzieningen. Hoe de in het kader van de Gebiedsvisie Natuurlijk Vitaal voorgenomen 
ontwikkelingen, waaronder Waterdunen, hierbij aansluiten, is nader aangegeven in het 
Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Zuidwest Nederland. Daarbij gaat het om het 
versterken van de duingordels en dijken, kwaliteitsverbetering van recreatieterreinen, 
aanleg van omvangrijke (recreatie)natuurgebieden, verbeteren van de kustovergang naar 
het aangrenzende poldergebied en het verbinden van de kust met het achterland via aanleg 
natuurgebieden, recreatieroutes, en waterberging en -afooer. Met Waterdunen wordt aan al 
deze opgaven invulling gegeven en worden de kernkwaliteiten versterkt. Van inbreuk op het 
Nationaal Landschap is ook voor het rijk geen sprake, hetgeen blijkt uit opname van he! 
project Waterdunen in het Uitvoeringsprogramma van de Nota Ruimte en uit de reactie van 
het ministerie van VROM (reactie 23). 

27.7; 28.7; 29.8; Door aanleg van estuariene natuur en recreatiewoningen gaan bet voor het polderlandschap 
30.8; 32.3; 35.8; karakteristieke verkavelingspatroon en de wegenstructuur deels verloren. Hieraan wordt in 
36.9; 37.10; het plan volledig voorbij gegaan. Bezwaar wordt gemaakt tegen het verdwijnen van een 400 
38.9; 42.9; 43.8; jaar oud cultuurgoed, waarvan de oorspronkelijke contouren ook nog steeds herkenbaar zijn. 
52.8; 55.1 
Antwoord: Bij realisatie van Waterdunen zal het bestaande landschap inderdaad ingrijpend worden 

gewijzigd. De zichtbaarheid van het oude cultuurgoed zal deels verdwijnen. Het voor het 
polderlandschap karakteristieke verkavelingspatroon en de wegenstructuur gaan 
grotendeels verloren. We! zal de dijk tussen de Oud- en Nieuw-Breskenspolder in het zieht 
blijven, alsmede de dijken rond het gebied. Ook de karrevelden, de vuurtoren en het 
uitlaatwerk bij het Killetje blijven hun cultuurhistorische waarde behouden. 
Daarvoor in de plaats komt een nieuw recreatie- en natuurlandschap, waarmee de kwaliteit 
van het groene recreatielandschap aan de kust wordt versterkt en het achterland op 
innovatieve wijze wordt verbonden met de kust en de zee. 

32.1 Heeft bezwaar tegen de vernietiging van zijo akkerbouwbedrijf. 
Antwoord: Onderkend wordt, dat realisering van Waterdunen ten koste gaat van de in het plangebied 

gelegen landbouwgronden en -bedrijven. Betrokken grondeigenaren zullen uiteraard een 
reiile vergoeding voor hun gronden en bedrijven ontvangen. De provincie spant zich tot het 
uiterste in om een goed alternatiefte bieden, hetzij in de vorm van vervangende grond, hetzij 
in de vorm van eenfinanciele compensatie. 

22.3; 32.2; 33.6; Het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal wordt als beleidskader genoemd. Echter, in dit plan wordt 
43.11 als principe vrijwillige grondverwerving gehanteerd, zie pag. l3 en 52. Het inpassingsplan is 

hiennee in strijd. Bezwaar tegen het middel van onteigening waarop nu al tijden wordt 
gezinspeeld. 

Antwoord: De inzet van de provincie is nog steeds gerieht op het minnelijk bereiken van 
overeenstemming met betrokken grondeigenaren over de grondverwerving. Mocht blijken, 
dat hiermee onvoldoende resultaat kan worden geboekt, dan zal de inzet van aanvullend 
instrumentarium worden overwogen. Hiervoor is een expliciet besluit van Provinciale Staten 
nodig. In de dan te maken afweging zal ook de relatie tot het gebiedsplan betrokken worden. 

27.4; 28.4; Ais de kustversterking buitendijks wordt uitgevoerd is de ruimte die voor de 
29.5; 30.5; duincamping wordt voorzien gelijk aan de huidige oppervlakte van de Napoleon Hoeve. Is 
35.5; 36.6; het terecht dat voor de uitbreiding met de overige 40 hectare andere eigenaren onteigend 
37.7; 38.6; moeten worden? De overheid heeft in de directe nabijheid al voldoende gronden om de 
42.6; 43.5; eigenaar te compenseren. 
52.5 
Antwoord: In het kader van de planstudie Zwakke schakels is gekozen voor een grotendeels landwaartse 

kustversterking. Deze keuze is inmiddels vastgelegd in het kustversterkingsplan voor 
Waterdunen, dat in 2008 is vastgesteld en goedgekeurd. De keuze voor een landwaartse 
versterking heeft enerzijds te maken met de ligging van een diepe geul vlak voor de dijk en 
anderzijds met de mogelijkheden die een landwaartse versterking bieden voor koppeling met 
een intewale ffebiedsontwikkeling. 
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Van onteigening is vooralsnog geen sprake. Hiervoor is een expliciet besluit van Provinciale 
Staten nodig. Het belang voor de regio van het realiseren van het project Waterdunen, 
waaronder de kwaliteitsverbetering van de huidige camping, zal daarbif afgewogen moeten 
worden tegen de belangen van de individuele agrarischegt'ondeigenaren. 

48.1 Toon aan waarom het plan in de Breskenspolder moet komen en niet bijvoorbeeld in 
Cadzand, Hoofdplaat of ergeos anders in Zeeland. 

Antwoord: Drie factoren zifn bepalend geweest vaal' de locatiekeuze vaal" Waterdunen: de 
noodzakelifke (landwaartse) kustversterking, de gewenste kwaliteitsverbetering van het 
bestaande recreatiecomplex in de versterkingszone en de betekenis van het gebied VOOI' 

vogels. Het initiatief - in de geest van het Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal - van de betrokken 
recreatieondernemer en Het Zeeuwse Landschap is ingebracht in de planstudie voor Zwakke 
schakels voor het betreffende kustgedeelte. Uiteindelifk heeft dit geresulteerd in het project 
Waterdunen, zoals nu is uitgewerkt in het inrichting§2!an en voorontwe/R i~assil7gsplal7. 

16.4 Coordinatieregeling. Er vindt vooralsnog geen overdracht plaats van bevoegdheden van de 
gemeente Sluis aan de provincie. Hoe verhoudt dit zich tot de coordinatier~elin~? 

Antwoord: Bif de vaststelling van het in passings plan kunnen Provinciale Staten op grond van artikel 
3.26 lid 4 van de Wet op de ruimtelifke ordening bepalen dat ten aanzien van de 
bevoegdheden en verplichtingen die samenhangen met hel inpassingsplan (zoals 
bouwvergunningen, aanlegvergunningen, sloopvergunningen) gedepu feerde slalen in de 
plaats treden van burgemeester en wethoudel's. In de {oelichting op het vooronfweipplon 
(paragraaf 6.4) is aangegeven, dat er lIooralsnog vanuit word! gegacTI1, dot er geen 
overdracht van bevoegdheden plaats vindt. 
De co6rdinatieregeling, waartoe Provinciale Staten op 5 februari hebben besloten, heeft 
bet1'ekking op andere (vergunning)besluiten (zoo/s ontgl'ondingenvergunning. 
waterwetvergunning, flora- en faunawetontheffingen) die genomen zullen moeten worden om 
Waterdunen te kunnen realiseren. Binnen die regeling kunnen gedeputeerde staten zo nodig 
in de plaats treden van de andere bevoegde gezagen (waterschap of gemeente). Vooralsnog 
wordt er vanuit gegaan, dat dit niet nodig zal ziin. 

2.2 REGIONALE EFFECTEN 

16.6; 21.1; 22.4; Regionale economische effecten. Hiervoor is een bandbreedte opgenomen. Geef een 
33.10; 55.3 realistisch scenario van de effecten. Er wordt getwijfeld aan de aannames. Prognoses van 

bezoekers en hun bestediJ~patroon zijn uit de lucht ge~en. 
Antwoord: In 2006 is de regionale economische effectanalyse voor de eerste keel' opgesteld, mede op 

basis van ciffers van de Kamer van Koophandel. He! projectbureau heeft deze analyse medio 
2009 geactualiseerd en via de website toegankelijk gemaakt. Op de gepresenteerde ciffers is 
veel kritiek en twiffel geuit. Dit heeft aanleiding gegeven tot een workshop, gehouden op 6 
januari 2010, en tot een vervolgonderzoek door KPMG. KPMG komt tot vergelijkbare 
cijfers met betrekking tot de regionale sociaal-economische effecten van Waterdunen. 
Hiennee is sprake van een robuuste onderbouwing van de eerder gepresenteerde ciffers. De 
sociaal-economische effectanalyse is aan de hand van het KP MG-rapport geactualiseerd en 
zal met her ontwerp inpassingsplan tel' inzage worden gelegd. Een nadel-e toelichting op alle 
gehanteerde aannames en kengetallen en de onderbouwing daarvan is eveneens te vinden op 
de website www. waterdunen. com. 

33.7; 43.10; Werkgelegenheid. De huidige praktijk laat zien dat mensen van buitenafnaar hier komen om 
48.4 het praktische werk uit te voeren. Het ontbreekt dus aan eigen inwoners. De 2 campings van 

Molecaten worden door 1 manager beheerd. Bedrijven worden dus op afstand aangestuurd. 
Geef aan bij welke bedrijven directe en indirecte arbeidsplaatsen ontstaan. Bezwaar tegen 
rekenmethode NeW omdat deze gebaseerd is op aannames. 

Antwoord: Waterdunen creeert werkgelegenheid en draagt positief bif aan het leefklimaat. Beide zaken 
zijn van belang om mensen vast te kunnen houden in de regio of nieuwe inwoners van elders 
aan te kunnen trekken. Verdergaande leegloop en vergrifzing zifn daarmee te verminderen. 
Structurele werkgelegenheid ontstaat primair bij de verbliffsrecreatieve voorzieningen 
(hotel, duincamping, bungalowterrein). De geraamde extra bestedingen kunnen daarnaast 
leiden tot extra (dan wei behoud van) werkgelegenheid bif horeca- en detailhandel-
voorzieningen in de omgeving. De aanleg van Waterdunen bren~ incidentele 
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werkgelegenheid met zich mee voor grond- en bouwbedrijven. 
De rekenmethode, waarbij aile effecten in netto contante waarde (NeW) wordt uitgedrukt, is 
de standaardmethode voor maatschappelijke kosten-baten-analyses. 

42.3 Ongeveer 15% van de fysieke aanvoer van aardappelen en uien komt uit het zoekgebied 
Waterdunen. Aanvoer uit verdere noorden verhoogt de bewerkings- en transportkosten. Uien 
noch aardappelen verdragen zout water. De bewerking en verpakking van deze producten 
gebeurt in Breskens door overwegend lokale arbeidskrachten. 

Antwoord: Zoals ook aangegeven in de regionale effectanalyse heeft Waterdunen een netto positief 
effect op de werkgelegenheid en het bedrijfsleven in de regio. Waterdunen (en de verwachte 
toename van het aantal gasten) biedt kansen aan ondernemers voor nieuwe initiatieven. 
Onderkend wordt, dat de ontwikkeling van Waterdunen voor individuele belangen en 
bedrijven nadelig kan zijn. In beginsel zal die schade tot het normale maatschappe!ijke 
risico worden gerekend. Voor schade, die niet gerekend kan worden tot het normale 
maatschappeliike risico, zal een compensatieregeling gaan gelden. 

27.8; 28.8; In de directe nabijheid van Waterdunen zijn a1 verschillende economische recreatieve 
29.9; 30.9; (bouw)ontwikkelingen gepland. Mede door Waterdunen zal het aanbod van recreatieve 
33.2; 33.16; woningen de vraag sterk gaan overstijgen met als gevolg dat de reeds aanwezige recreatieve 
35.9; 36.10; bebouwing verder zal verpauperen. In de regio zijn a1 ongemerkt een paar honderd 
37.11; 38.10; bungalows meer geplaatst in de vorm van de chalets bij Beachparc Schoneveld. Chalets 
42.10; 43.9; dienen op grond van een uitspraak van de Raad van State als vakantiebungalows aangemerkt 
52.9 te worden. 
Antwoord: Er is geen sprake van een sterke toename van het aantal verblijfseenheden. Bij de bouw van 

chalets en bungalows gaat het in de meeste gevallen om een omzetting van kampeerplaatsen, 
ingegeven door de gewenste kwaliteitsverhoging van de verblijfsrecreatie. Het kader 
hiervoor, ook wat ben-eft de aantallen, is gegeven in het Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal. In de 
Mid-term-review van Natuurlijk Vitaal is geconstateerd dat het gebiedsplan op dit punt niet 
aangepast behoeft te worden. Bouwontwikkelingen gaan gepaard met een versterking van 
natuur- en landschapswaarden in de kuststrook. Met een dergelijke gecombineerde natuur-
en recreatieonnl'ikkeling kan de concurrentiepositie van West Zeeuws- Vlaanderen verbeterd 
worden en de stagnatie in de sector omgebogen worden. Ook de bestaande 
bungalowcol11plexen kunnen hiervan profiteren. 

51.2 Met het project Waterdunen wordt naar de mening van de Commissie Omgevingsbeleid 
adequaat ingespeeld op de marktontwikkelingen in de toeristische sector. Waterdunen kan 
een icoon worden, waarmee de concurrentie met andere regio's kan worden aangegaan. De 
regio heeft een dergelijk project hard nodig. 

Antwoord: Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

12.1 Zorgen over wegblijven toeristen gedurende de aanleg van het plan. 
Antwoord: Enige over/ast voor omringende bedrijven en aangrenzende vakantieparken bij de aanleg 

van Waterdunen zal niet kunnen worden vermeden. Het gaat hier echter om een tijdelijk 
effect. Vooralsnog wordt geen ol11vangrijke inkomstenderving als gevolg van het wegblijven 
van toeristen verwacht. Mocht daarvan we! spl'ake blijken, dan kan een beroep worden 
gedaan op de nadeelcompensatieregeling, die vool' Waterdunen wordt opgesteld. 

2.3 BUNGALOWP ARKICAMPING 

33.11 Stel expliciet verplicht dat Molecaten (en opvolgers) het aantal huizen dat zij 
bouwt/exploiteert nimmer mag overdragen dan als een geheel c.q. in combinatie met de 
overige voorzieningen/onderdelen van het park. 

Antwoord: Het is niet 1110gelijk 0111 in een inpassingsplan ofbestem111ingsplan regels op te nemen met 
betrekking tot de eigendomssituatie. Wel is in de regels van het inpassingsplan vastgelegd, 
dat de verblijfsrecreatie binnen de bestemmingen Recreatie-l en Recreatie-2, de gronden 
waarop Molecaten het bungalowterrein gaat realiseren, uitsluitend is toegestaan met een 
centrale bedrijfsmatige exploitatie. 

3.1 Camping. Ter hoo£te van 't Zandertje 16 tot en met 28 is een duinpan voorzien waarin 
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gekampeerd mag worden. Deze duinpan wordt ervaren als een inbreuk op de privacy van de 
bewoners. Voorgesteld wordt deze ene duinpan achter de bewoonde buurt tentvrij te houden. 

Antwoord: Voor de kwaliteit van het duinkamperen is een ruime opzet van de camping gewenst. Er zijn 
zes duinkommen voorzien, waarin in totaal300 kampeerplaatsen komen te liggen. Tussen de 
woningen in het Zandertje en het kampeerterrein is een afstand van ca. 50 meter 
aangehouden. Mede gelet op het duinrelief en de voorziene beplanting wordt deze afstand 
ruim voldoende geacht om ontoelaatbare overlast en aantasting van de privacy te 
voorkomen. 

33.4 Het geheei biedt geen slecht:vveervoorziening en in feite niets anders dan meer van hetzelfde. 
Antwoord: De aangelegde zilte getijdennatuur, inclusiefhet bezoekerscentrum bij de inlaatduiker, kan 

als een elk-weer-voorzieningworden beschouwd De verwachting is, dat een aansprekend 
natuurgebied zoals Waterdunen ook in voor- en naseizoen 1SPsten naar de regia zal trekken. 

4.2 Bungalowpark. De bouw van paalwoningen ten zuiden van Zandertje 19 veroorzaakt visuele 
hinder en geluidshinder. Voorgesteld wordt deze te verplaatsen langs de oostkant van het 
zoutwaterkanaal. 

Antwoord: Bij de locatieajbakening van het bungalowterrein hebben verschillende aspecten een rol 
gespeeld Gezocht is naar mogelijkheden om verschillende woonmilieus te creeren, waarmee 
de aantrekkelijkheid van de (verblijfs)recreatie wordt vergroot. Naast dUinwoningen worden 
ook andere typen woningen, op andere typen locaties, beoogd Daarnaast is gestreefd naar 
een compacte situering van de verblijfsrecreatie aansluitend op het duingebied, waarbij de 
drukte wordt geconcentreerd rond het zoutwaterkanaal en een zo groot mogelijk areaal van 
rustige broed- en foerageergebieden in de rest van het gebied ontstaat. Deze beide 
ontwerpprincipes hebben geleid tot de hUidige ajbakening en invulling van het 
bungalowterrein. 
De woningen ten westen van het zoutwaterkanaal komen op meer dan 50 meter afstand van 
de woning aan Zandertje 19 te liggen. Gelet op die afstand zal van ontoelaatbare visuele 
hinder en geluidshinder geen sprake zijn. Met betrekking tot de visuele hinder kan nog op 
het volgende worden gewezen. In het inrichtingsp/an zijn voor deze locatie paalwoningen 
voorzien. Bij de nadere uitwerking hiervan in he! beeldkwaliteitplan is hiervan afgestapt. 
In het beeldkwaliteitplan worden als mogelijke invulling van de woningen op deze plaats 
zogenaamde schanswoningen, lage woningen in een grondlichaam, voorgesteld Deze 
woningen zullen, zo stell het beeldkwaliteitplan, naar verwachting beter aansluiten bij het 
nieuwe landschap en mindel' aanleiding geven tot visuele hinder. Het beeldkwaliteitplan is 
het toetsingskader voor de concrete bouwaanvraag voor de woningen. 

33.1; 33.8 Sta geen grootschalige accommodaties toe in deze te drukke, kleine polder. Een lichte groei 
van Napoleon Hoeve tot maximaal 50-75 bungalows is oke. Met eventueel een klein hotel a 
la Milliano te Breskens. 

Antwoord: De kwaliteitsverbetering van Napoleon Hoeve gaat niet gepaard met een grootschalige 
uitbreiding van het aantal verblijfseenheden. Het aantal eenheden neemt, overeenkomstig 
het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal, met niet meer dan 10% toe. Wel wijzigt de verdeling over 
kampeereenheden en recreatiebungalows: het aantal kampeerplaatsen neemt af, het aantal 
bungalows stijgt. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de veranderende wens 
(kwaliteitsverhoging) van de recreant. Met het geplande hotel wordt het aanbod aan 
verblijfsrecreatieve voorzieningen verder verb reed en in kwaliteit verhoogd Het hotel 
draagt bij aan de geraamde toename van arbeidsplaatsen en regionale bestedingen als 
f!,evo/g van Waterdunen. 

15.4; 15.11; De geplande woningen realiseren conform 'duurzaam bouwen' door ze op de zuidas te 
15.14; 15.9; orienteren. 
15.12; 33.17; Breng zonnepanelen aan op de daken en lantaarnpalen ter vermindering van stroomafuame 
33.20 van het openbare elektriciteitsnet. 

Benut aardwarmte voor de verwarming van woningen, zwembad, restaurants, e.d. 
Verlichtingselementen van openbaar toegankelijke ruimten voorzien van armaturen, die het 
minimaal benodigde licht neerwaarts doet schijnen, ter voorkoming van overbodige 
nachtelijke lichthinder. Zorg voor nachtschakeling op de verlichting van de openbaar 
toegankelijke ruimten ter vermindering van de nachtelijke uitstraling en besparing op 
stroornkosten. 
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Verbied binnen het bungalowpark een open haard ofvuur, binnen en buiten de huizen i.v.m. 
de enorme vervuiling en overlast voor derden. Realiseer binnen Waterdunen een omheind 
hondenuitlaatterrein voorzien van een goede afvalverzameling- en schoonhoudfaciliteit. 

Antwoord: De suggesties met be trekking tot duurzaamheid zullen aan de recreatieondernemer worden 
doorgegeven, om mee te nemen bij de verdere uitwerkinR van de verblijfsrecreatie. 

15.13 Benut de elektriciteitsleidingen van de lantaarnpalen als signaleringskabel voar 
foutmeldingen in rioolgemalen, stuwen, klappalen e.d. 

Antwoord: De mogelijkheid en wenselijkheid hiervan zal worden onderzocht bij de verdere technische 
uitwerking van de infrastructurele voorzieningen. Dit kan niet in het inpassingsplan worden 
vastgelegd. 

33.23 Per bungalow zou slechts 1 auto geparkeerd mogen worden. Echter, het gemiddelde zal 
hoger liggen. Maak hiervoor ruimte binnen Napoleon Roeve. 

Antwoord: In de regels van het inpassingsplan is reeds aangegeven, dat op de gronden van de 
verblijfsrecreatie voorzien moet worden in voldoende parkeerplaatsen. Daarbij zal expliciet 
verwezen worden naar daarvoor Reldende landelijke normen (CROW). 

2.4 HOTELIBOULEV ARDNOORZIENINGEN 

12.2; 20.1; De locatie van het naturistenstrand op dezelfde plaats laten liggen. Kan de provincie en 
24.3; 31.1 Molecaten de toezegging van de gemeente Sluis onderschrijven dat het naturistenstrand ook 

in de toekomst ap de huidige locatie behouden blijft? 
Annvoord: Het toestaan van naaktrecreatie wordt geregeld in de algemene plaatselijke verordening en 

is derhalve een zaak voor de gemeente. 

20.1;24.1; 24.2; Bezwaar tegen hoogbouw van het hotel, indien daardoor zichtbaarheid is van het 
24.4; 31.1; 31.2 naturistenstrand vanuit dit hotel. In hoeverre is de locatie van het hotel de meest ideale 

locatie, gelet op de ligging van het naturistenstrand? De aanwezigheid van het hotel mag, 
ook in de toekomst, niet leiden tot verplaatsing of tot verwijdering van het naturistenstrand. 

Antwoord: Het naturistenstrand zal vanwege de grote afstand en het tussengelegen brede dijk- en 
duingebied vanaf het hotel niet zichtbaar zijn. Er is geen reden om aan te nemen, dat de 
aanwezigheid van het hotel aanleiding zal vormen voor verplaatsing ofverwijdering van het 
naturistenstrand. 

44.3; 51.3; Bouwhoogte hotel. Om reele marktkansen in de hotelsector te hebben, moet het hotel een 
53.1 exclusief product kunnen bieden. Laat een hogere bebouwing toe om dit te kunnen 

realiseren. Aan de andere kant is de bouwhoogte niet van belang voor het bieden van een 
exclusiefproduct. Helderheid zal geboden moeten worden inzake wenselijkheid en 
aanvaardbaarheid van de bouwhoogte. 

Antwoord: De bouwhoogte voor het hotel is een expliciet aandachtspunt geweest bij het opstellen van 
het beeldkwaliteitplan. Verschillende varianten zijn uitgewerkt en onderling vergeleken. 
Daarbij is geconcludeerd dat hogere varianten (hoger dan 12 metel~, met als basis een 
plateau van 5m +NAP, meer kwaliteit bieden op het vlak van de publieke ruimtes 
(bezoekercentrum), de kamel'S, de identiteit en de vorm en de impact op de weidsheid. Met 
een hoger ontwelp met een goede vorm kan een eigenzinnig beeld wordt gecreeerd. 
Hierdoor kan het hotel en bezoekerscentrum een herkenbaar baken en een voor Waterdunen 
betekenisvolle plek worden en worden de beste kansen geboden voor een gezonde 
hotelexploitatie. Mede met hulp van visualisaties is aangetoond, dat van een aantasting van 
de kernkwaliteiten van het omringende landschap geen sprake is. Op grond hiervan is 
afwijking van de in het Omgevingsplan opgenomen norm van 12 meter voor bebouwing 
buiten de bebouwde kom toegestaan. In het inpassingsplan is voor het hotel een bouwhoogte 
van 12 meter bij recht mogelijk gemaakt. Een hoogte tot 15 meter is alleen mogelijk via een 
ontheffingsbevoeRdheid, waarbij nadrukkelijk de kwaliteit van he! ontwelp getoetst wordt. 

6.7 Supermarkt. Verzoek om het oppervlak van de geplande supermarkt zo klein mogelijk te 
houden, zodat de regionale middenstand daadwerkelijk profiteert van de aanleg van 
Waterdunen. 

Antwoord: Om te kunnen beoDl'delen wat het effect is van Waterdunen op het bestaande winkelaanbod 
in de omgeving, is een distributieplanoloRisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan 
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zijn in de toelichting op het ontwerp inpassingsplan verwerkt. Belangrijkste conclusie is, dat 
de toeristische impuls van Waterdunen bij de geplande omvang van de detailhandel binnen 
Waterdunen leidt tot een toename van he! bestedingspotentieel voor he! bestaande 
winkelaanbod in Breskens en overig West Zeeuws- Vlaanderen. Als gevolg van de extra 
toeristische overnachtingen is voor de bestaande supermarkten in Breskens ondanks de 
uitbreiding van de vakantiesupermarkt een omzetgroei te verwachten. Conform het advies 
van de onderzoekers is een omvang van 600 m2 als maximale omvang van de 
vakantiesupermal'kt aangehouden. 

16.5; 23.3 Een kwart van de recreatiewoningen wordt gesitueerd aan de boulevard. Betekent dit een 
heel nieuw dorp en wat zijn de mogelijke effecten op Breskens? Er dient te worden gewaakt 
voor een te stedelijke invulling op deze plek. Het beeld van kamperen en wonen in de duinen 
zou voorop moeten staan. 

Antwoord: De recreatiewoningen aan de boulevard maken deel uit van het bungalowterrein van 
Molecaten. Aan de boulevard worden enige kleinschalige horeca- en winkelvoorzieningen 
mogelijk gemaakt. Via een distributieplanologiseh onderzoek (dit wordt als bijlage bij het 
ontwerp inpassingsplan gevoegd) is aangetoond, dat deze voorzieningen geen nadelig effect 
hebben op het winkelapparaat in Breskens. In het beeldkwaliteitplan (eveneens bijgevoegd 
bi) het ontwelp inpassingsplan) is de inriehting en vormgeving van de boulevard nader 
uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een uitwerking, waarbi} de duinen als het ware 
doorlopen naar de boulevard. Het beeld van kamperen en wonen in de duinen wordt hiermee 
benadrukt. 

6.11 Boulevard. Hou de boulevard autovrij. Dat maakt het aantrekkeliiker. 
Antwoord: De boulevard zal niet autovri} kunnen worden, vanwege de bereikbaarheid van de 

recreatiewoningen en voorzieningen langs de boulevard. Omdat er uitsluitend sprake zal 
zijn van bestemmingsverkeer (dus geen doorgaand verkeer) zal de verkeersdrukte op de 
boulevard overigens beperkt zijn. Tel' plaatse van de voorzieningen aan de boulevard is in 
het beeldkwaliteitplan een plein voorzien. Datplein zal weI autovri; zi;n. 

6.5 Voorgesteld wordt het zwembad uit te voeren als een zout golfslagbad, waardoor de 'zilte' 
gedachte van Waterdunen verder wordt ujtgedragen. 

Antwoord: Deze suggestie zal aan de recreatieondernemer worden doorgegeven, om te betrekken. bi} de 
verdere uitwerking van het recreatieterrein. Het is niet mogelijk hiertoe in het 
inpassingsplan regels opte nemen. 

2.SNATUUR 

5.5 Wat wordt verstaan onder de bestemming 'natuur en recreatie'? 
Antwoord De 100 ha reereatienatuur, die in Waterdunen wordt aangelegd, heeft in het inpassingsplan 

de bestemming 'N-R' (natuur en reereatie) gekregen. Op grand van het inpassingsplan mag 
in dit deel van het natuurgebied gebouwd worden (bouwwerken en een drietal gebouwen) 
ten behoeve van het dagreereatieve gebruik. Daarbij kan gedacht worden aan klimtorens, 
sport- en speelvoorzieningen, sehuilgele~nheid en tentoonstellingsruimte. 

48.2 Waarom wordt 300 ha natuur aangelegd? Op grond van de rood-voor-groen regeling behoeft 
voor de uitbreiding van het recreatieterrein met 40 ha slechts 80 ha natuur aangelegd te 
worden. 

Antwoord: In totaal wordt in Waterdunen 250 ha estuariene natuur aangelegd. In het gebiedsplan 
Natuurlijk Vitaal is de doelstelling opgenomen, om 300 ha recreatienatuur in West Zeeuws-
Vlaanderen te realiseren. Hiervan wordt 100 ha in Waterdunen gerealiseerd, waaraan de 
recreatieondernemer inderdaad op grond van de rood-voor-groen regeling bijdraagt. De 
estuariene natuur in Waterdunen telt daarnaast mee in de provineiale opgave voor he! 
herstel van de Westerseheldenatuur in het middengebied (gebied tussen Zwin en Hedwige), 
waardoor ontpoldering in dit gebied kan worden vermeden. Door deze opgaven met elkaar 
te verbinden kan een aansprekend en robuust natuurgebied met zowel ecologisehe als 
eeonomische betekenis worden gerealiseerd. 

16.3; 27.9; 28.9; Natuurherstel Westerschelde. Waarom wordt er slechts 52 ha meegewogen in de 
29.10; 30.10; herstelopgave? 
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35.l0; 36.l1; 
37.12; 38.l1; 
42.l1; 43.13; 
52.10 
Antwoord: Bij het ontvolikkelen van het alternatievenpakket vaal' de provinciale opgave vaal' het 

Middengebied heeft een werkgroep van ecologen beoordeeld, wat het natuurgebied in 
Waterdunen kan betekenen voor het natuurherstel van de Westerschelde. De bijdrage van 
Waterdunen aan de totale opgave van 300 ha in het middengebied is bepaald op 52 ha, 
zijnde 30% van het areaal, dat direct onder invloed van het zoute water staat. Dat niet elke 
hectare vaal' 100% meetelt, heeft vooral te maken met het gegeven, dat Waterdunen geen 
ontpoldering is en derhalve niet bijdraagt aan de natuurlijke processen in de Westerschelde. 
Waterdunen draagt uitsluitend bij aan vergroting van het areaal beschermde habitats 
(schorren en slikken). 

48.3 Op grond van welk wetsartikel denkt u de grond t.b.v. natuur te onteigenen? 
Antwoord: De huidige Onteigeningswet maakt in titel IV onteigening tel' uitvoering van een 

bestemmingsplan (dan wei inpassingsplan) mogelijk. Het door Provinciale Staten 
vastgestelde in passings plan zal dus in beginsel de grondslag voor onteigening kunnen 
vormen. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat de Crisis- en herstelwet, die inmiddels door 
de Eerste Kamer is goedgekeurd, een aanpassing van de Onteigeningswet bevat. Het 
onderscheid tussen litel II (onteigening ten behoeve van infrastructuur) en titel IV vaal' wat 
betreft de te volgen procedure vervalt dan. Na inwerkingtreding van de wet zal voor 
onteigening tel' uitvoering van een bestemmingsplan een onteigeningsbesluit bij de Kroon 
moeten worden aanJ;evraagd. 

15.1 Breid de nu bestaande karrevelden uit met de voormalige velden, die nog op luchtfoto's 
zichtbaar zijn in het maaiveld. 

Anflvoord: Bedoeling is inderdaad om de voormalige karrevelden ten zuiden en oosten van de 
bestaande karl'evelden eenzelJde inrichting en karakteristiek te geven. In het inrichtingsplan 
is dit aangegeven (zie p. 19). Via (nieuw te graven) sloten kunnen de nieuwe velden een brak 
karakter krijJ;en. 

55.7 Door sterke regenval en de watergolfslag in de kreken kunnen de vogeleilanden gemakkelijk 
de kreken in glijden of spoelen. 

Antwoord: Dit aspect zal bij de verdere uitwerking van de concrete aanlegplannen worden 
meegenomen. Waar nodig zullen oeverbeschermende maatregelen wordengenomen. 

32.4; 55.4 De plannen worden gepromoot als zou er nu eindelijk een eldorado ontstaan voor vogels. 
Oak in de huidige toestand maken zeer vee I vogels gebruik van de polder. Niet allen 
zeldzaam maar een aantal zeker bedreigd. 

Antwoord: Het huidige polderlandschap ter plaatse bestaat gratendeels uit een grootschalig, intensief 
beheerd akkerbouwgebied. Extensief gebruikte overhoeken ofkleinschalige natuurgebiedjes 
ontbreken hier. De vogelrijkdol11 in een dergelijk modern landbouw-landschap is in het 
algemeen niet groot. Dit landschapstype is overigens beeldbepalend voor grote delen van 
Zeeland. In de huidige Oud-Breskenspolder zorgen de omringende dijken en directe 
omgevingen van (voormalige) boerderijen voor landschappelijke varia tie, c.q. meer 
vogelsoorten. Deze landschapselementen blijven gehandhaafd na de realisering van 
Waterdunen. 

48.5 Biodiversiteit. Welke dieren en planten zouden hier voorkomen welke niet in de 500 km2 
zoute natuur van de Westerschelde, aan de andere kant van de dijk, voorkomen? 

Antwoord: Er komen straks in Waterdunen inderdaad geen dier- en plantensoorten voor die niet in de 
Westerschelde aanwezig zijn. De verwachting is wei dat er in Waterdunen veel SOOl'ten 
zullen voorkomen, waaronder enkele oak als broedvogel, die in de Westerschelde beperkt 
zijn tot zogenaamde laagdynamische plaat-, slik- en schorgebieden, kart gezegd het laag-
dynamisch intergetijdengebied. Juist dit habitattype staat onder druk in de Westerschelde. 
Onder de huidige omstandigheden neemt de oppervlakte van dit habitattype hier al jaren af 
Platen krijgen steilere randen, worden hoger, en verzanden. Het bodemdierenbestand in het 
hoogdynamische intergetijdengebied is laag, en daw'door oak de vogelrijkdom. Hoog-
dynamisch J;ebied in de Westerschelde is normaliter onJ;eschikt om als broedbiotooy voor 
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kustvogels te kunnenfimctioneren. 

De in het kader van het Natura-2000-beleid noodzakelijke ontwikkeling van 600 ha getijden-
natuur bij de Westerschelde zal grotendeels gevormd worden door laagdynamisch 
intergetijdengebied. Vooral Waterdunen zal hiervoor goede kansen bieden. Dit wordt een 
luwe, beschut gelegen getijdenbaai met veel intergetijdengebied, en enkele iets hoger 
gelegen eilandjes, geschikt voor zeldzame broedvogels als dwergstern, visdief, kluut. strand-
en bontbekplevier. De schon'en zullen een optimaal broedgebied vormen voor 
weidevogelsoorten. Op de droogvallende slikken. platen en schon'en zullen diverse SOOT·ten 
steltlopers. reigerachtigen. eenden en ganzenJoerageren. waarbij de soortensamen-
stelling maandelijks zal varieren. In de kreken zullen visetende soorten als zaagbekken, futen 
en aalscholvers voorkomen. Door de grote variatie aan estuariene habitats zal er sprake 
zijn van een grote vogelrijkdo11l . 

15.19 't Duumpje wil graag mee blijven denken over de ontwikkeling, het behoud en bescherming 
van de ruet-recreatieve natuur in en rond Waterdunen, omdat dit een uitdaging is in een 
recreatiegebied. 

Antwoord: Meedenken wordt bijzonder op prijs gesteld. 't Duumpje zal bij de verdere uitwerking van 
inrichling en beheer van het gebied betrokken worden. 

34.3 Gebiedscommissie stemt in met bijdrage van 1,7 M€ uit het rood-voor-groen-budget voor 
Waterdunen. Geadviseerd wordt bij de gemeente hiervoor een voorlopige beschikking aan te 
vragell 

Antwoord: De instemming wordt voor kennisgeving aangenomen. Bij de gemeente zal een voorlopige 
beschikking worden aangevraagd. 

2.6 WATERKERING EN KUSTVERSTERKING 

41.2 Aan de westzijde van de plankaart staan de bestemmingen WW, R en WS-WK aangeduid, 
gebaseerd op de oude situatie. In november en december 2009 is hier de kustversterking 
uitgevoerd. Pas de plankaart hierop aan. 

Antwoord: De plankaart is naar aanleiding van deze reactie gewijzigd en aangepast op de uitgevoerde 
kuslversterking. 

19.4 Zijn definitieve plannen voor de waterkering beschikbaar? Versterking was zeewaarts 
gepland. Wat is de invloed van deze werken op de achtertuin Zandertje 2? 

Antwoord: Het kustversterkingsplan voor Waterdunen is in 2008 vastgesteld en goedgekeurd. Is op de 
website van Waterdunen 011ww.waterdune11.com) te vinden. Tel' plaatse van Zandertje 2 is 
inderdaad een zeewaartse dijkverzwaring gepland. Voor de achtertuin van Zandertje 2 zijn 
er dus geen cOl1sequenries. 

41.1 Terminologie in het inrichtingsplan is niet geheel juist. Met' overgangsconstructies' worden 
de 'aansluitingsconstructies' bedoeld. Tevens is de benaming van beide doorsnedes hotel 
bezoekerscentrum noord-zuid en west-oost omgewisseld. BIz. 36 dwarsprofiel dijk met 
hotel: het hotelligt in het profiel ruet buiten de zeewering, maar gedeeltelijk op de 
zeewering. Om de stabiliteit van de nieuwe dijk te waarborgen, zijn mogelijke aanpassingen 
ten aanzien van de funderinK van het hotel vereist. 

Antwoord: De reactie m.b.t. terminologie en hoteldoorsnedes in het inrichtingsplan wordt voor 
kennisgeving aangenomen. Voor de concrete uitwerking van het bouwplan voor het hotel zal 
het inpassingsplan en het beeldkwaliteitplan bepalend zijn. De horecabestemming in het 
ontwerp-inpassingsplan valt deels. daar waar het bezoekerscentrum beoogd wordt, binnen 
de kernzone van de waterkering. Het hotel is net buiten de kernzone geprojecteerd. Bij de 
uitwerking van de concrete plannen voor het hotel en het bezoekerscentrum zal in het kader 
van de keurontheffing met het waterschap overlegd moeten worden over aanpassingen aal? 
zowel de geplande bouw als de specifieke vorm van de waterkering. Realisatie van het hotel 
en bezoekerscentrum is hier mogelijk, zolang de veiligheid en dijkbeheer gewaarborgd zijn 
en voldoen aan de eisen van het waterschap. In de watelparagraaj van de toelichting op het 
inpassingspian is hieraan nader aandacht besteed. 
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54.3; 54.4 Neem in de toelichting bij 'keur en beleidsregels 2003' een kaart op met de keurzonering. 
Neem eveneens op dat rijkswaterstaat Zeeland waterbeheerder is voor de Westerschelde. 

Antwoord: De toelichting over keur en beleidsregels is hierop aangepast. 

15.2 Breid de bestemming 'kustverdediging' uit met de bestemming 'duinen' in verb and met de 
vegetatiebescherming. 

Antwoord: De nieuw aangelegde duinen hebben primair een functie als waterkering. Daarnaast krijgen 
de duinen een recreatievefunctie als dUincamping. Uiteraard is het duingebied ook 
landschappelijk van betekenis en kunnen zich daar natuurwaarden onf1vikkelen. In de 
bestemmingsomschrijving van 'Waterstaatswerken' is het behoud, versterking enlof herstel 
van de aan deze gronden eigen zijnde natuur- en landschapswaarden opgenomen. Gelet op 
de beoogde recreatieve functie wordt een verdergaande bescherming van de vegetatie niet 
voorgestaan. 

54.5 Voeg de volgende tekst toe aan de waterparagraaf: 
Veiligheid, toetsing. In het kader van de kustlijnzorg worden aan de kust van West Zeeuws 
Vlaanderen door V&W periodiek zandsuppleties uitgevoerd. Door deze suppleties kan 
zandtransport ontstaan, waardoor ter hoogte van de inlaatduiker extra aanzanding kan 
optreden. De eventuele toekomstige baggerkosten zullen ten laste komen van het 
natuurbeheer van Waterdunen. 

Antwoord: Waterparagraafis op dit punt aangepast. 

2.7 INFRASTRUCTUUR: WEGEN, VERKEERSTOENAME 

6.10 Hoe vindt ontsluiting plaats in het gevaJ van calamiteiten? 
Antwoord: In het geval van calamiteiten kan naast de hoofdontsluiting via de westelijke slag en 

oostelijke slag ook de route door het bungalowterrein benut worden. Hierdoor zijn aUe 
verblijftrecreatieve voorzieningen (hotel, camping, bungalowterrein) en het 
bezoekerscentrum) via twee routes te bereiken. 

5.2 't Killetje. Maak aan het einde van 't Killetje een keerlus in verb and met het keren van bijv. 
bedienend verkeer zoals reinigingdiensten e.d. 

Anflvoord: Het Killetje wordt een doodlopende weg. Er zal derhalve in ieder geval voorzien worden in 
een mogelijkheid om te keren. Of dat via een keerlus of op een andere wijze gerealiseerd zal 
worden, is een kwestie van nadere uitwerking en detaillering. Het inpassingsplan maakt 
binnen de bestemming Waterstaatswerken de aanleg van wegen mogelijk. 

19.5 't Zandertje. Maak aan het eind van 't Zandertje een keerlus zodat de parallelle weg niet meer 
nodig is. 

Anflvoord: De oostelijke slag naar het Zandertje heeft geen doorgaande functie. De slag is primair 
bedoeld als ontsluiting van het Zandertje zelJ en vormt tevens de achteruitgang voor het 
bungalowpark. Hoe het laatste gedeelte van deze slag zal worden ingericht, zal in overleg 
met betrokkenen worden uitgewerkt. 

45.2; 46.3; 50.4 Breng de Gerard de Moorsweg in stelling als hoofdroute naar bestemmingen ten westen van 
de Puijendijk. Onderzoek de mogelijkbeid van een nieuwe westelijk van Groede gelegen 
ontsluiting met voldoende capaciteit, in lijn met de slagen naar de kust. 

Anf1voord: In het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal en het provinciale wegencategoriseringsplan is de 
slagenstructuur in West Zeeuws- Vlaanderen neergelegd In de afgelopen jaren zijn waar 
nodig de wegen aangepast op de toegekende functie. Verschillende vrijliggende jietspaden 
zijn aangelegd Ten gevolge van de aanleg van Waterdunen zal de verkeersbelasting naar de 
kust toenemen en wordt bovendien de slagenstructuur in het plangebied aangepast. 
Gedeelten van de Langeweg en de Slikkenburgseweg verdwijnen of worden verlegd Door 
re/atiefbeperkte aanpassingen aan de bestaande slag van HavendijklPuijendijk zijn de 
gevolgen daarvan op te vangen. Er is vanuit het project geen noodzaak tot verdergaande 
aanpassing(!n aan de slagenstructuur. 

50.4 Mocht een westelijker gelegen aansluiting op de Puijendijk niet mogelijk zijn, onderzoek 
dan ofhet mogeliik is de huidige haakse aansluiting van de HavendijklSlikkenburgseweg 
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over het wegvak zuid van de Hogedijk tot aan Puijendijk te vervangen door een bocht met 
aan de oostzijde een dijklichaam passend in het laudschap en dienend als geluidswal. 

Antwoord: De gevraagde aanpassing van de aansluiting HavendijklPuijendijk vergt een grote en 
daardoor ook dure ingreep, gelet op de aanwezige watergang, de funette van de dijk als 
regionale waterkering en de aansluiting van de Slikkenburgseweg. Voor deze aanpassing 
bestaat geen noodzaak vanuit een veilige verkeersafwikkeling ofmilieuregelgeving. Om de 
regionale waterkering te passeren, zal de weg omhoog gebraeht moeten worden, waardoor 
een geluidswal weinig effectief word!. Waar de weg laag fig!, kan een geluidswal worden 
gerealiseerd. Daarvoor zal in beginsel vrijkomende grond besehikbaar worden gesteld. De 
besehikbare ruimte voor een geluidswal is eehter beperkt, tenzij de wal op particulier terrein 
aangelegd kan worden. 

6.9; 6.12; 34.1 Zorg voor een goede verkeersafwikkeling nu de verkeersstroom wordt verlegd en de traces 
worden aangepast. Met name wordt gevraagd te zorgen voor een goede geleiding van het 
verkeer vanafRoofack naar Boerenhol. Breng een duidelijke bewegwijzering aan om het 
bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer op hetjuiste spoor te krijgen. De bewegwijzering 
hoe het gebied te bereiken wordt gemist in de beschrijvingen in het inpassingsplan. 

Antwoord: Uiteraard zal de bewegwijzering moeten worden aangepast aan de nieuwe 
ontslui!ingsstruetuur. Dit zal meegenomen worden bij de verdere uitwerking en 
voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering. Verkeer naar het nieuwe recreatiegebied 
zal vanaf de rotonde bij Roofaek over de Provineialeweg door Boerenhol naar Havendijk en 
Puijendijk worden geleid. 

33.14; 33.15; De ontsluiting en precieze bereikbaarheid Kieweg-Nieuwe Sluisweg is onduidelijk. Welke 
36.5 consequenties hebben de verschillende altematieven voor de bereikbaarheid van De Afslag 

en kunt u verzekeren dat De Afslag 100%goed bereikbaar blii.ft? En het Halve Maentje. 
Antwoord: Voor Kieweg-noord en Nieuwesluisweg worden geen maatregelen voorzien. De voorziene 

ingrepen in de ontsluitingsstructuur in het plangebied hebben naar verwachting slechts 
beperkte gevolgen voor de bereikbaarheid van De Afslag en het Halve Maentje. Voor de 
bereikbaarheid vanaf de oostzijde verandert er niets. Langeweg en Nieuwesluisweg blijven 
tot aan de Kieweg ongewijzigd. Vanaf de westzijde blijven De Afslag en het Halve Maentje 
bereikbaar via de toeristische route over de Panoramaweg en (voor gasten van het 
bungalow park en bewoners van het Zandertje) via het Zandertje en de Nieuwesluisweg. Kan 
er geen gebruik gemaakt worden van de Panoramaweg, dan zal vanaf bestemmingen ten 
westen van Waterdunen de route over de Provincialeweg genomen moeten worden. De 
afstand naar De Afsla~/het Halve MaenfJ~e neemt dan eni~ermate toe. 

45.1; 45.3; 46.1; Leg een nieuwe weg aan, parallel ten noorden van de Puijendijk, als hoofdroute naar de 
46.4 nieuwe economische bestemmingen. Bij een verlaagde weg onderaan de dijk aan de zeekant 

van de Puij endijk dient de dijk zelf als geluidwal. Of wissel de weg en het fietspad om op de 
Puijendijk. Hierdoor komt het autoverkeer aanzienlijk verder van het huis Puijendijk 12 te 
riiden en kan een laag geluidschermpje een goede aanvulling zijn. 

Antwoord: Een nieuwe weg ten noO/·den van de Puijendijk wordt onnodig en -voor de reereatieve 
beleving van Waterdunen- ongewenst geaeht. Ook het omdraaien van de weg en het jietspad 
op de Puijendijk is ingrijpend en zau grate inves!eringen vergen. Vaor dergelijke 
amvangrijke ingrepen bes!aat vanuit de milieubelasting op de bestaande waningen langs de 
Puijendi.jk geen noadzaak. Uit het uitgevoerde verkeers- en akoestisehe onderzoek blijkt, dat 
door toe passing van geluidsreducerend asfalt en een kleine verlegging van de wegas de 
geluidsbelasting bij de woningen niet zal taenemen. In de toeliehting op het ontwerp-
inpassingsplml zijn de resultaten van het uitgevoerde onderzoek nader besehreven. 

46.2 Eenrichtingsverkeer. Via de Puijendijk heen en via de boulevard langs de zeedijk terug naar 
Breskens. 

Antwoord: Een dergelijke ontsluitingswijze is niet mogelijlc, aangezien de Panoramaweg geen openbare 
weg is en afgesloten moe! kunnen worden bij werkzaamheden aan de waterkering en bij 
risieovolle weersomstandigheden. 

6.8 Richt de weg door het recreatiegebied in als eenrichtingsweg, met een snelheidsbeperking 
van 30 km per uur, waardoor de Panoramaweg wordt ontlast en deze nieuwe route een 
aanvulling is op het 'rondie Waterdunen'. 
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Antwoord: De weg door het bungalowterrein zal inderdaad als eenrichtingsweg worden aangelegd. 
Deze weg is echter uitsluitend bedoeld voor gasten van het bungalowterrein. Het 
bungalowterrein is een verbiijfsgebied, vooral bedoeld voor fietsers en wandelaars, waar 
doorgaand verkeer zoveel mogelijk moet worden voorkomen. 

15.3; 41.11; De grindverharding en knotwilgen op de Nolletjesdijk in tact laten ten behoud van het 
10.1 landschappeliik karakter. Geen autoverkeer over de Nolletjesdijk, fietsen mag weI. 
Antwoord: Er zijn geen maatregelen voorzien voor de Nolletjesdijk. Inrichting enfunctie van deze dijk 

blijft ongewijzigd. De doorgaande route voor fietsers zal niet over de Nolletjesdijk lopen, 
maar van Puijendijk via Havendijk door Waterdunen heen naar de Langeweg. 

41.8 De conclusie uit het verkeersonderzoek wordt onderschreven dat een herprofilering van de 
wegen behorend tot de westelijke slag no dig is. Een wegbreedte van ca. 7 m wordt no dig 
geacht, met gescheiden rijbanen zoals is toegepast op provinciale wegen met een 
vergelijkbare verkeersintensiteit. Ook de categorie en het snelheidsregime zullen 
heroverwogen moeten worden. 

Antwoord: Het verkeersonderzoek en de daaruit te trekken conclusies zijn eerder uitgebreid met het 
waterschap besproken. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk besluit in de 
stuurgroepvergadering van 23 september 2009 om de route Havendijk-Puijendijk-Walendijk 
in te richten met 5.00111. breed asfalt en aan beide zijden 0,60 m. doorgroeistenen. Een 
dergelijke inrichting werd toereikend geacht voor een veilige afwikkeling van het verkeer en 
het voorkomen van bermschade. Inmiddels is nader overleg tussen provincie en waterschap 
gaande over de vormgeving van de westelijke slag en het oplossen van enkele knelpunten in 
die route. De in het inpassingsplan toegekende verkeersbestemming biedt voidoende ruimte 
om de beoogde aanpassingen te kunnen realiseren. 

47.1 Bezwaar tegen de voorgenomen toename van de verkeersintensiteit ter hoogte van 
Provincialeweg 28 en de geplande transporten door Boerenhol. Voorgesteld wordt de 
Provincialeweg gedeeltelijk langs de Kruisdijk te laten lopen en/of de Provincialeweg door 
Boerenhol afte sluiten voor middel en zwaar verkeer. 

Antwoord: De verkeersstructuur in West Zeeuws-Vlaanderen is neergelegd in het gebiedsplan 
Natuurlijk Vitaal en het provinciale wegencategoriseringspian. De Provincialeweg is 
daarbij aangewezen als gebiedsontsluitingsweg. In het verkeersonderzoek wordt een 
verkeerstoename met ca. 1500 mvt op de Provincialeweg voorspeld als gevolg van 
Waterdunen. Geiet op de capaciteit van de Provincialeweg noopt deze toename niet tot 
qanvullende maatregelen. De geluidsbelasting neemt door de ontwikkeling van Waterdunen 
toe met ca. 1,1 dB ten opzichte van de autonome situatie in 2020. Toetsing hiervan aan de 
Wet geluidhinder is niet aan de orde, aangezien er geen daadwerkelijke wijzigingen aan de 
weg plaats vinden. 
Afleiden van het verkeer op de Provincialeweg naar de Kruisdijk is een ingrijpende 
maatregel, die omvangrijke aanpassingen en investeringen zou vergen. De noodzaak 
daartoe is niet aanwezig. 

37.2; 47.2 Bezwaar tegen de transporten van zand, grond en bouwmaterialen die langs de 
Provincialeweg zullen plaatsvinden. Vrees v~~r verkeershinder, verminderde bereikbaarheid 
en schade aan erf en gebouwen Rijksweg 25. Verzoek om afdoende schaderegeling vast te 
stellen. 

Antwoord: Voor de aan- en afvoer van grond en bouwmateriaal zullen de transportroutes nog worden 
aangewezen. Daarbij zullen aspecten als toelaatbare wegbelasting, wegcategorisering en 
hinder/schade voor omwonenden worden meegewogen. Uiteraard zal alles in het werk 
worden gezet om hinder en schade te voorkomen. Overigens zal een groot deel van het 
grondtransport beperkt blijven tot het plangebied. Van zandtransporten over de weg is naar 
verwachting weinig of geen sprake. Het voor de kustversterking en inrichting van het gebied 
benodigde zand zal uit zee worden aangevoerd. Er zal een nadeelcompensatieregeling van 
kracht worden, waarop een beroep gedaan kan worden, mocht toch sprake zijn van schade 
en over/ast. 

48.6; 55.6 Door het opheffen van de Langeweg en de Slikkenburgseweg raken we nog verder 
gelsoleerd hetgeen al het geval was bij het verdwijnen van de veerboten. 

Antwoord: Het ophe:fJen van Langeweg en de Slikkenburgseweg heeft voor de bereikbaarheid van de 
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regio geen consequenties. Er zijn wei gevolgen voor de verkeersbewegingen binnen de 
regio. Mede door de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen Langeweg en 
Nieuwesluisweg zijn die gevolgen beperkt. Voor het autoverkeer tussen Breskens en het 
gebied rond de Zwartegatsekreek is sprake van enige omrijtijd (ca. 2 minuten). Dit wordt 
acceptabel geacht. Er blijft wei een directe jietsverbinding tussen de Langeweg en de 
Puiiendijk bestaan. 

33.9 Er is geen strand voor de Napoleon Roeve en dat komt er ook niet. Mensen die daar 
vertoeven moeten uitwijken naar oost- en westzijde en veroorzaken daarmee veel extra 
verkeersbewegingeo. 

Antwoord: De breedte aan droog strand bij de Napoleon Hoeve is en blijft inderdaad beperkt. Dit is in 
de huidige situatie van camping Napoleon Hoeve ook het geval. Breed strand Zigt echter op 
loop- dan weljietsafstand (300-800 meter): bij Groedse Duintjes aan westzijde en Camping 
Schoneveld aan oostzijde van het nieuwe recreatiecomplex. Bij beide locaties zijn nieuwe 
porkeerllool'zieningen gep/ond. 

11.2; 33.16; De te verwachten verkeerstoename en geluidstoename is ongewenst. Een rapportage over de 
33.18; 50.3 geluidsoverlast die een verdrievoudiging en verzwaring van licht naar zwaar verkeer met 

zich meebrengt (Havendijk/Slikkenburgseweg) wordt gemist. Tevens is alleen een 
berekening uitgevoerd voor Napoleon Hoeve en niet voor Schoneveld, Zeebad, Fort Soleil 
en Scheldeveste. 

Antwoord: In de toelichting (paragraaf 5.3) van het voorontwerp inpassingsplan is aangegeven, dat 
een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en 
opgenomen in de toelichting op het ontwerp inpassingsplan. Conclusie is, dat door 
aanvullende maatregelen te treffen (geluidsreducerend asfalt en verlegging wegas) een 
ontoelaatbare toename van de geluidsbelasting longs de Puijendijk voorkomen kan worden. 
Ook elders wordt geen ontoelaatbare geluidsoverlast berekend. In het onderzoek zijn ook de 
autonome ontwikkelingen betrokken. Daaronder kunnen ook de genoemde uitbreidingen van 
andere recreofiecomplexen worden gerekend. 

50.6 Verzoek om zienswijze in te brengen bij de Commissie-m.e.r. ter aanvullende toetsing. 
Antwoord: De opgestelde aanvulling op het MER wordt tezamen met het ontwelp inpassingsplan tel' 

inzage gelegd. De aanvlJllil1g op het MER zal aan de Commissie-111.e.r. worden voorgelegd. 

2.8 INFRASTRUCTUUR: P ARKEREN 

5.1 Panoramaweg, omkeren rijrichting. Ret omkeren van de rijrichting op de Panoramaweg zou 
een veilige oplossing zijn zonder extra kosten voor het parkeren van campers. Bij het 
verlaten van de camper stapt men aan de rechterzijde en dus op de rijbaan uit. Een andere 
oplossing is om aan de rechterziide van de rijbaan parkeervakken te maken. 

Antwoord: Het omkeren van de rijrichting op de Panoramaweg is overwogen. Het waterschap is 
daarvan echter geen voorstander, aangezien dan meer sluipverkeer vanuit Breskens word! 
verwacht. Voor de recreatieve betekenis van de Panoramaweg is de huidige richting 
optimaol. 

5.3; 6.2 Bij 't Killetje wordt aan twee zijden van de weg geparkeerd, hetgeen niet mag. 
Dit levert verkeershinder op voor de strandbus en ambulances. Voer een mild parkeerbeleid 
in met gratis ofbijna gratis parkeren op de ingerichte terreinen. En vervolgens het 
berrnparkeren ontmoedigen met bekeuren. 

Antwoord: In Waterdunen zullen verschillende parkee/'voorzieningen worden aangelegd. Daarmee zal 
het huidige parkeerprobleem (parkeren in de berm) zich naar veryllachting oplossen. Het 
voorstel met betrekking tot (bijna) gratis parkeren is sympathiek, maar naar verwachting 
onnodig. Het is inmiddels gebruikelijk en breed geaccepteerd, dat betaald moet worden voor 
parkeervoorzieningen. De opbrengsten daarvan worden gebruikt om aanleg en beheer van 
die voorzieningen te jinancieren. Bij andere parkeervoorzieningen langs de Zeeuwse kust 
blijkt dat betaling geen beletsel voor het gebruik vormt. Met de gemeente Sluis en het 
waterschap wordt overlegd over het instellen en handhaven van een parkeerverbod voor het 
parkeren in de berm. 

41.10 Er wordt voor parkeren ruimte gereserveerd tussen de Walendijk en het zoetwaterkanaal. 
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Gezien de geschatte verkeersintensiteiten kan de oversteek niet gelijkvloers ongeregeld 
plaatsvinden. 

Antwoord: Onderkend wordt dat er speciale maatregelen genomen zullen moeten worden, om veilige 
oversteekmogelijkheden van parkeerterrein naar strand te garanderen. Dit zal bij de 
uitwerking van de plannen verdeI' vormgegeven worden. Als mogelijke oplossing kan 
gedacht worden aan een oplossing met een vraagafhankelijke verkeersregelinstallatie, zoals 
ook is toe~past bij Zoutelande en daar goed functioneert. 

6.1 Splits de westelijke parkeerplaats van 1000 plaatsen, waarbij het 2e deel aan de kruising 
Noordweg-Puijendijk kan worden gerealiseerd, ter voorkoming van versperring van de 
Puyendijk. 

Antwoord: Niet word! ingezien hoe een splitsing van het parkeerterrein bijdraagt aan de doorstroming 
op de Puijendijk. Het grote parkeerterrein aan de Walendijk biedt naar verwachting 
voldoende parkeerplaatsen. De inrichting zal worden afgestemd op een goede, snelle 
toegankelijkheid. Hierdoor kan versperring van WalendijklPuijendijk vermeden worden. 
Splitsing van de parkeerterrein zal kunnen leiden tot zoekgedrag en extra 
verkeersbewegingen (bij vol raken van het parkeergedeelte aan de Walendijk). 

33.12 Leg een parkeerplaats aan langs/in de buurt van de Langeweg, Slikkenburgseweg en Oude 
Puiiendiik t.b.v. de natuurminners. 

Antwoord: Op verschillende plaatsen aan de rand van het gebied, waaronder aan het eind van de 
Langeweg en het begin van de huidige Slikkenburgseweg, worden kleine parkeelplaatsen 
voorzien, binnen ofvlak bij de zogenaamde reereatiebolwerken. Dit is reeds in het 
inrichtingsplan verwerkt. 

50.5 Bij de Slikkenburgseweg is een parkeerplaats voorzien voor 20 auto's. Dit zal een verkeers-
aantrekkende werking hebben en staat in contrast met de bestemming tot fourageergebied en 
doet afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit. Het daarnaast gelegen ruiterpad gaat ook niet 
samen met auto's. 

Antwoord: De kleine parkeerterreinen binnen de zogenaamde recreatiebolwerken, waaronder dat bij de 
Slikkenburgseweg, zijn vooral bedoeld voor lokale bezoekers aan he! natuurgebied. Zie ook 
het bovenstaande antwoord op reaetie 33.12. De grate stroom bezoekers zal naar het 
centrale parkeerterrein aan de Walendijk worden geleid. Grondwal en be planting rondom 
het recreatiebolwerk zullen het zieht op de parkeelplaatsen wegnemen. Het ruiterpad is op 
enige afstand voorzien, langs de Nolledijk. Welloopt het landsehapscircuit vlak langs het 
parkeerterrein. Via het landschapseireuit is de route middendoor het gebied bereikbaar 
alsmede een tweetal uitzichtpunten. 

6.3; 6.4 Aanbeveling voor aanleg van een parkeergelegenheid te Groede en aanbevelingen inzake het 
parkeren op de markt in Groede 

Antwoord: Wij zullen uw aanbeveli~n onder de aandacht brengen van de ~meente Sluis. 

7.1 Verzoek om op een van de-.£arkeerterreinen voorzieninAen te treffen voor cam-.£ers (nacht) 
Antwoord: Het gemeentelijke beleid is gericht op het ereeren van voorzieningen voor campers op de 

eampings. Dit beleid is ook het uitgangspunt voor Waterdunen. De parkeerterreinen zijn 
bestemd voor dagrecreanten. Er zullen in lijn met het beleid van de gemeente Sluis geen 
voorzieninRen voor campers worden aangelegd. 

2.9 INFRASTRUCTUUR: W ANDEL-, FIETS- EN RUITERPADEN 

8.1; 15.15 Leg fiets- en voetgangersverbindingen aan voor de recreatie. Maak een directe 
fietsverbinding met Groede die aansluit op de kust. 

Antwoord: In het inrichtingsplan zijn vanuit Groede twee direete fietsverbindingen naar de kust 
voorzien: de bestaande route via Havendijk, Puijendijk en Walendijk en een nieuwe route 
via een nieuw aan te leggen fietspad van de bestaande HavendijklSlikkenburgseweg naar de 
nieuwe SlikkenbwxsewegiLang(;weg. 

41.9 Op de kruising Noordweg-Puijendijk en Zeeweg is het bij de geschatte verkeersintensiteiten 
niet verantwoord fietsers oI1&eregeld geliikvloers te laten oversteken. 
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Antwoord: Onderkend wordt, dat bij de berekende toename van de intensiteit aanvullende maatregelen 
nodig zijn, om de oversteek van Puijendijk naar Noordweg veiliger te maken. Dit punt zal 
bij de verdere uitwerking aan de orde komen. Dam'bij wordt gedacht aan een verbreding 
van de weg, waarbij de rijbanen uit elkaar worden gehaald en een middengeleider kan 
worden aangelegd. Voor een dergelijke oplossing ontstaat ruimte, doordat de watergang en 
duiker hier komt te vervallen. 

15.5 Voer aIle fietspaden uit in rood asfalt. Dit in uniformiteit met de fietspadenkleur in de rest 
van het land. 

Antwoord: Deze aanbeveling zullen wij betrekken bij de verdere uitwerking en voorbereiding van de 
uitvoering, dit in overleg met het waterschap als toekomstift wegbeheerder. Het is niet 
mogeliik dit soort zaken in het inpassingsplan te regelen. 

15.16; 33.21 Maak wandelpaden toegankelijk en geschikt voor rolstoelgebruikers en fietspaden breed 
genoeg voor twee fietsers naast elkaar. Zorg dat de strandovergangen berijdbaar zijn door 
bolderwagens en rolstoelen 

Antwoord: In het inrichtingsplan is aangegeven, dat het zogenaamde landschapscircuit, de 
hoofdwandelroute door het hele gebied heen, geschikt is voor rolstoelgebruikers. Er zijn ook 
rolstoeltoegankelijke strandovergangen voorzien. De fietspaden zullen in aans/uiting op de 
bestaande fietspaden uitgewerkt worden. Daarbij zal waar mogelijk rekening gehouden met 
de wensen voor een breed {ietspad, waar naast elkaar kan worden ge(ietst. 

19.6; 21.2 Op welke hoogte sluit het verhard wandelpad bij Zandertje 2/Zandertje 5 aan op de dijk? Dit 
wandelpad kan onze privacy sterk aantasten. En betekent aantasting van bestaande 
natuurwaarden van karrevelden. Kijk naar een altematief dat meer rekening houdt met de 
oorspronkelijke bewoners, die zelf geen deel uitmaken van het domein waarvoor dit 
wandelpad aangelegd wordt. Alternatief: wandelpad tussen Nieuwesluisweg 11 en 9 

Antwoord: De voorgestelde alternatieve route aan de oostrand van het gebied achten wij voor 
recreanten minder aantrekkelijk dan de huidige route, die meer door het gebied heen loopt. 
Doordat de route langs de bestaande ontsluitingsweg naar de zuidelijke bebouwing van het 
Zandertje loopt kan aantasting van natuurwaarden worden voorkomen. Tel' plaatse van 
Zandertje 2 is het wellicht wei mogelijk om de route iets meer westelijk de dijk op te laten 
gaan. Dit zal in overleg met direct betrokkenen nader worden ui1gewerkt. 

8.1; 16.7; 17.1 Maak van het voetpad door het midden van het gebied een fietspad. 
Antwoord: Mede op verzoek van de statencommissie Ruimte, Ecologie en Water is in het traject van het 

inrichtingsplan bekeken, hoe de toegankelijkheid van het natuurgebied geoptimaliseerd kOI7 
worden zonder afbreuk te doen aan de estuariene natuurwaarden. Dit heefl geresulteerd in 
een extra wandelroute in het verlengde van de Slikkenburgseweg over enkele (duin)eilandjes 
heen naar het bungalowterrein. In het beeldkwaliteitplan is dit nog een slag verder 
uitgewerkt. Een aantal redenen is te noemen, waarom het plan voorziet in een voetpad en 
geen fietspad: 

• een voetpad heefl een grotere toegevoegde waarde voor het recreatieve product; voor 
fietsers is het rondje door/langs de rand van Waterdunen heen goed te maken en bestaat 
minder behoefle aan verkorting van die route; een kortsluiting voor wandelaars is wei 
gewenst; de nieuwe wandelroute biedt, mede door de bijzondere vormgeving (bruggen, 
duinpaden), echt een aanvulling op de wandelmogelijkheden vanaf aile kanten van het 
gebied; 

• een gecombineerde wandel- enfietsroute wordt afgeraden vanwege . . 
overlast/onveiligheid voor wandelaars; ook een naastliggend fietspad vermindert de 
belevingswaarde voor wandelaars: een vrijliggend wandelpad (en bruggen) biedt een 
aantrekkelijker uitzicht en meer het gevoel echt in de natuur te lopen; 

• fietsers geven meer verstoring voor vogels dan wandelaars, zeker als het om grote 
groepen fietsers (zoals racefietsgroepen) gaat. 

Om bovenstaande redenen is gekozen om de route als voetpad in te richten. 

18.2; 54.2 Breng de cultuurhistorische (zichtbare) relicten in het gebied in kaart. Markeer de oude 
dijken en linies die als fietspad gebruikt gaan worden, door het plaatsen van 
i.nformatiepanelen over de ontstaansgeschiedenis van het gebied. 

Antwoord: In het il1richtingsplan zijn de cultuurhistorische relicten, waaronder de dijk tussen de Oud-
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en Nieuw-Breskenspolder, de dijken rond het gebied, de karrevelden, de vuurtoren en het 
uitlaatwerk bij het Killetje zo goed mogelijk ingepast. Wij zullen de suggestie met betrekking 
tot de informatiepanelen langs de routes betrekken bij de verdere uitwerking en 
voorbereiding van de uitvoering. 

23.1 Versterk de toegankelijkheid door in te spelen op de voor de natuur minder gevoelige 
seizoenen. 

Antwoord: Deze suggestie zal meegenomen worden bij de verdere uitwerking van he! inrichtings- en 
beheersplan. 

23.4 De route op de grens van de Jong Breskens en Oud Breskenspolder (Zandertje) zou als een 
duidelijke doorgaande lijn herkenbaar moeten blijven. De recreatiewoningen zijn dan in 
sfeer en presentatie ondergeschikt aan deze route. 

Antwoord: Deze suggestie is reeds verwerkt in het inrichtingsplan. Door middel van de jietsroute over 
de dijk blijft de doorgaande lijn in beeld. De suggestie is ook betrokken bij het 
beeldkwaliteitplan, dat tezamen met he! on twerp inpassingsplan ter inzage wordt gelegd. 

44.1; 6.6 Zorg dat de wandelpaden aansluiten op de bestaande padenstructuur in West Zeeuws-
Vlaanderen. Neem het door de werkgroep Waterdunen-Groede ontwikkelde plan voor de 
padenstructuur op als bijlage in het inpassingsplan ofbreng het anderszins onder de aandacht 
bij de gemeente Sluis en het waterschap. 

Antwoord: Met de voor Waterdunen uitgewerkte padenstructuur is aangesloten bij de bestaande paden 
in West Zeeuws-Vlaanderen. Vanafverschillende kanten kan men het natuur- en 
recreatiegebied in en op het landschapscircuit door Waterdunen komen. De door de 
werkgroep bepleite uitbreiding van wandel-, jiets- en ruiterpaden buiten Waterdunen zullen 
wij onder de aandacht van de gebiedscommissie brengen. 

13.1 Leg een paardrijpad aan langs het fietspad, verbinding Kieweg 
Antwoord: Deze suggestie is overgenomen. In het inrichtingsplan is een extra paardrijpad opgenomen 

vanafNolletjesdijk langs de wandelroute naar Langeweg/Kieweg. In de toelichting op het 
ontwerp inpassingsplan is de vernieuwde kaart opgenomen. 

33.19 Hou Waterdunen geheel paardenvrii om een nieuwe 'Teken-Tuin' te voorkomen 
Aan deze oproep zullen wij geen gehoor geven. Vanuit de regio isjuist veel vraag naar 
nieuwe paardrijroutes en verbindingen tussen reeds bestaande routes. Daaraan willen we 
met de in Waterdunen voorziene paardrijroutes tegemoet komen. Overigens wordt de 
toegankelijkheid van het natuurgebied voor de verschillende doelgroepen niet in het 
inpassingsplan geregeld. 

2.10 INFRASTRUCTUUR: KANALEN, SLOTEN, BRUGGEN 

16.2; 32.5; 55.8 Let bij de inlaatvoorziening op het veiligheid- en sluitregime. Ook dient gewaakt te worden 
voor verzanding en dichtslibben van het geheel. 

Antwoord: De sluitvoorzieningen van de inlaatduiker zullen uiteraard aan aUe veiligheidseisen moeten 
voldoen. In het kustversterkingsplan is dit uitgewerkt en getoetst. Verzanding en dichtslibben 
van he! gebied is een expliciet aandachtspunt bij de inrichting en het beheer van 
Waterdunen. In welke mate hiervan sprake zal zijn blijkt lastig te voorspellen, maar 
deskundigen geven aan, dat het om een beheersbaar probleem zal gaan. In lijn met hun 
advies zal een monitoringsprogramma worden opgezet om de ontwikkeling van het gebied Ie 
volgen. Het op te stellen beheersplan zal ingaan op noodzaak en mogelijkheid van te treffen 
maatregelen. 

14.1;15.8; Maak het talud van de inlaatsluishelling 1 op 3 en breng bedekking aan. 
41.7 Maak de te realiseren taluds van waterlopenlkreken niet steiler dan het natuurlijk talud van 

de onderhavige bodemsamenstelling. Dit om te voorkomen dat uitzakking en uitschuiving 
van de oevers kan optreden. 

Antwoord: De inlaatsluis en het inlaatkanaal zullen in beton worden uitgevoerd in verband met de hoge 
stroomsnelheden. Aan de kant van de boulevard wordt uitgegaan van een rechte wand, mede 
met het oog op de voorziene loopsteiger. Voor de taluds van de waterlopen wordt 

20 



aangesloten bij de hUidige praktijk van het waterschap. De passage in de watertoets, waarin 
gesproken wordt over een helling en 1 op 1, zal worden aangepast. De kreken krijgen zeer 
flauwe oevers, om een zo groat mogelijke variatie in begroelingte bewerkstelliMn. 

41.3 Voor de waterafvoer van oppervlaktewater wordt voorzien in twee maal een nieuwe kruising 
van de regionale kering. Hiervoor is een ontheffing van de Keur waterkeringen nodig. 

Antwoord: Wordt VOOr kennisgeving aangenomen. De aanvraag voor deze onthejjing maakt onderdeel 
uit van de aanvraaf{ voor de waterwetvergunnin& 

41.5 Hemelwater afkomstig van verhardingen moet of worden geYnfiltreerd in de duingebieden of 
via waterOpV3l1g worden atkevoerd naar het opp_ervlaktewater of via het getijdegebied. 

Antwoord: Het hemelwater zal inderdaad niet via het riool worden afgevoerd, maar worden 
geiiifUtreerd of afgevoerd naar het (zollte) oppel'vlaktewater. 

41.6 Het kanaal worden omgelegd naar de westkant. Dat betekent dat het geloosde water van de 
rioolwaterzuiveringsinstaBatie terug in westelijke richting zal stromen naar het nieuwe 
kanaal. Onduidelijk is wat het effect van deze ingreep zal zijn op het westelijk gelegen 
natuurgebied Zwarte Gat. 

Antwoord: Met het waterschap zal in contact worden getreden, om te bezien of aanvullende 
maatregelen op dit punt nodig zijn.Dit zal nader worden uitgewerkt in het kader van de 
watenvetvergunning. 

38.5 Hoe gaat de brug over het nieuwe zoetwaterkanaal naar perceel Walendijk 4 er uit zien? Wie 
is verantwoordelijk voor het onderhoud en voor de gevolgen van onvoldoende onderhoud? 
Kunt u garanderen dat mij n erf niet als c1andestien parkeerterrein zal worden gebruikt en dat 
ik te allen tijde vriie toegan~ heb en zal behouden? 

Antwoord: De brug of duiker naar het betreffende perceel dient nog nader Ie worden uitgewerkt. Deze 
zal in beheer van het waterschap komen. Door de voorziene uitbreiding van de 
parkeergelegenheid is de verwachting dat de parkeerdruk langs de Walendijk opgelost zal 
worden en er geen sprake meer zal zijn van parkeren in de berm of op (toegangen naar) 
erven. 

5.4 Blijft de afvoersloot naast Killetje 2 gehandhaafd? 
Antwoord: Vooralsnog is de sloot in de plannen gehandhaafd. WeI zal de betekenis van deze sloat 

veranderen. Het huidige campinggebied zal niet meer op deze sloot afwateren, maar op het 
zoutwaterkanaal. De afvoersloot behoudt naar verwachting weI een functie in de afivatering 
van de percelen van de lVoningen aan het Kille!ie. 

15.10 Laos de afvoer van regenwater van daken en wegverhardingen niet direct op zoutwater, 
maar naar zoetwatersloten. Dit ter optimalisatie van het zoutwaterkarakter van Waterdunen 

Antwoord: In het recreatiecomplex zal een gescheiden rioleringssysteem aangelegd worden. Zoals ook 
in de watertoets staat aangegeven, zal hierover nog nader overleg moelen plaats vinden met 
gemeente en waterschap. Het regenwater kan in principe op het (zoute) oppervlaktewater 
worden geloosd. Uit eerder onderzoek in het kader van het MER is reeds aangetoond, dat 
het zoutwaterkarakter door de opvang van regenwater niet wordt aangetast. Overigens is de 
hoeveelheid regenwater van daken en wegen te verwaarlozen ten opzichte van de totale 
hoeveelheid regenwater 0]2 Waterdunen. 

41.4 De boerderijen worden via een omringende sloot op de kwelsloot aangesloten. Bij het 
Zandertje sluit deze sloot nergens op aan. Hier zal dus moeten worden geYnfiltreerd. 

Antwoord: Bij het verdeI' voorbereiden van de concrete inrichtingsmaatregelen zal de afwatering van 
het Zandertje in overleg met het waterschap nader worden uitgewerkt en gedetailleerd. 
Vooralsnog wordt gedacht aan het aansluiten van de kwelsloot bij het Zandertje op de 
kwelsloot langs de nieuwe Slikkenburgseweg. Een afwatering op het zoutwatergebied is ook 
denkbaar. 

15.6 Voer aBe bruggen doorvaarbaar uit t.b.v. de passage van fluisterboten en vaartuigen voor 
onderhoud aan oevers en kreken. 

Antwoord: Deze sUf{gestie zal meegenomen worden bii de verdere uitwerki11K van het 
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inrichtingspfanlbestek. 

15.7 Maak nabij de brug over het zoutwaterkanaal een botenhelling t.b.v. fluisterboot en 
onderhoudsvaartuigen 

Antwoord: Deze suggestie zullen wij meenemen bij de verdere uitwerking van inrichtingsplanibestek. 

17.2 Pleidooi om zwemmen in (een deel van) het gebied mogelijk te maken. 
Antwoord: Het aangelegde slikken- en schorrengebied is door het slibrijke karakter weinig 

aantrekkelijk/geschikt voor zwemmen. Er is geen sprake van een zandige bodem, zoais bij de 
kust weI het geval is. Voor zwemmen kunnen de recreanten dus beter verwezen worden naar 
het nabije strand en het in Waterdunen voorziene zwembad. 

2.11 BESTAANDE WONINGEN 

32.6 Bezwaar tegen de ontsluiting van het erf Langeweg 103 . De ligging van het perceel maakt 
een slimmer economisch gebruik van onroerend goed voor de hand liggend, temeer daar het 
een bedrijfsmatig gebruikt erfbetreft. Een aangepast bedrijfsmatig gebruik moet 
bespreekbaar zijn. Ret voetpad is behalve voor een horecabestemming te dichtbij het erf 
gesitueerd. Voor alle gevallen geldt dat door de aanleg van kades random, het erfverwordt 
tot een desolaat ingesloten badkuip. De ontsluiting en heraanleg van nutsvoorzieningen 
dienen bovendien minimaal de huidige kwaliteit te evenaren. 

Antwoord: Bij de totstandkoming van het inrichtingsplan zijn de eigenaren van de agrarische bedrijven 
in het plangebied betrokken geweest. Voor het betreffende perceel heeft dit overleg geleid tot 
een inrichting, waarbij niet op aile plaatsen rond het erfkades zijn voorzien. Er zijn 
zichtlijnen opengelaten naar het duingebied en naar de kreek ten oosten van het perceel. Bij 
de verdere uitwerking en detaillering, die zoveel mogelijk toegesneden zal worden op de 
nieuw gedachte bestemming en gebruik van het perceel, zullen de eigenaren uiteraard 
opnieuw betrokken worden. In de regels is een ontheffingsmogelijkheid van de bouw- en 
gebruiksregels opgenomen, om een nieuwe functie van de bestaande bebouwing mogeli:fk te 
maken. De nieuwe gebruiksmogeli:fkheden zi:fn zodanig, dat het niet nodig is, om tussen 
voetpad en perceel een grotere afstand aan te houden. 

11.1; 19.1; Welke consequenties heeft de bestemming WS-WK voor de bestaande (woon)bebouwing 
19.3 aan Puijendijk en Zandertje? Graag een duidelijke omschrijving van de toekomstige 

mogelijkbeden. Gewezen wordt op mogelijke waardedaling. 
Antwoord: Het uitgangspunt van het waterschap is dat toename van bebouwing in de waterkeringszone 

in beginsel ongewenst is i. v.m. de stabiliteit en het onderhoud van de waterkering. Nieuwe 
bebouwing wordt toegestaan binnen bestaande gebieden met aaneensluitende bebouwing 
bestaande uit minimaal 5 huizen (bebouwingscontour). De grens van de bebouwingscontour 
wordt bepaald door de perceelsgrens van de aanwezige bebouwing. Binnen deze 
bebouwingscontour kan nieuwe bebouwing gerealiseerd worden. Dit beleid geldt ook voor 
regionale waterkeringen. Het waterschap heeft zowel voor de bebouwing langs de Puijendi:fk 
als rond het Zandertje een bebouwingscontour vastgesteld. Van waardedaling zal geen 
sprake zi:fn, omdat de bestemming van de betreffende dijk en woongebied niet verandert en 
er geen particuliere belangen door het plan worden geschaad. 

19.2 Woonzone Zandertje 2. De scheiding t.o.v. buur en straat dient 3 meter respectievelijk 20 
meter te zijn. Echter, de huidige bestaande inplanting wordt als wettelijk erkend. Kan dit 
bevestigd worden? 

Antwoord: Het perceel is in het inpassingsplan positief bestemd conform het bestaande gebruik 
(wonen). Het is niet mogeli:fk gebleken een eenduidig oO/'deel te geven over de grondslag van 
de bestaande bebouwing. Voor de uitvoering van het inpassingsplan beschouwen wy' de 
bestaande bebouwing, voor zover die afwijkt van de regels in het inpassingspIan, als zi:fnde 
niet gebouwd in stri:fd met het toen geldende plan, zodat hierop het overgangsrecht (art. 23 
in ontwerp inpassingsplan) van kracht is. 

50.2 Zorg in goed overleg en overeenstemming met bewoners Rogedijk 1 voor een oplossing 
m.b.t. de (her)inrichting van het erfwaarbij dit aansluit bij de huidige kwaliteit van wonen in 
de polder. Door het aanbrengen van een haag rondom het niet verzilte deel van het erf, doet 
men het erf op slot en minimaliseert men een erfvan 2 hectare naar 2000 vierkante meter. 
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Antwoord: In overleg met de betrokken bewoners is het inrichtingsplan op dit punt reeds aangepast. Er 
is geen sprake meer van een haag rondom het etf 

32.6; 34.2; 44.4; Kijk naar de mogelijkheden van de bestaande gebouwen in het gebied om te komen tot een 
50.1; 51.4; zo optimaal mogelijke benutting hiervan. Een aangepast bedrijfsmatig gebruik moet 
53.2 bespreekbaar zijn. Geef erven met een WI bestemming een ontheffmgsmogelijkheid 

conform NED bijlage 2, categorie lichte horeca en 3. Suggestie wordt gedaan om 
vrijstell ingsmogelijkheden voor normen bedrijfsvloeroppervlakte op te nemen. 

Antwoord: De reacties met betrekking tot de mogelijkheden in de bestaande bebouwing in het 
plangebied hebben aanleiding gegeven tot heroverweging van de regeling in het 
inpassingsplan met betrekking tot de toegestane nieuwe economische dragers (NED). Met 
het oog op de specifieke gebiedskwaliteiten van Waterdunen, die enerzijds kansen bieden en 
anderzijds ook om bescherming vragen. is de regeling aangepast. Meer ruimte is geboden 
voor activiteiten in de recreatieve sfeer en minder ruimte voor landboznv verwante functies. 
Ve"koop boerderij- en streekproducten blijft wei mogelijk. 

25.1; 25.2 Er is een plan voor het bouwen van 4 woningen op ons huidige perceel bij 't Killetje. Ret 
plan omvat het realiseren van 4 woningen met terrassen op bet zuiden op een aansluitend 
perceel grond, goed ontsloten voor personenauto's met parkeergelegenheid, in de 
onmiddellijke nabijheid van 't Killetje (de kom) en bet strand en een doeltreffende 
afscberming (grondwallgroenborder) van aanpalende openbare voorzieningen. Verzoek dit 
plan te respecteren. Nu zal er een weinig aantrekkelijk verkaveling ontstaan met een slechte 
aansluiting op 't Killetje. Verplaats het zout in- en uitwateringskanaal oostwaarts zodat bet 
plan tot woningbouw op ons perceel in stand kan blijven. Bezwaar tegen enige wijziging van 
de huidige bestemming van bet perceel. 

Antwoord: Het betreffende bouwperceel is gelegen ten westen van het geplande inlaatkanaal. Aan deze 
zijde van het kanaal wordt in het inrichtingsplan een wandelgebied met zilte plukvelden 
voorzien. Met het oog hierop wordt reaZisering van woningen a/daar ongewenst geacht. In 
het inrichtingsplan en in het voorontwerp inpassingsplan is een alternatieve locatie voor de 
bouw van de bedoelde 4 woningen opgenomen. In overleg met betrokkene is hierop nog een 
kleine wijziging aangebracht. Op het oorspronkelijke perceel zal een woning kunnen worden 
gebouwd. De overige drie woningen worden wegbestemd. Voor de bouw van drie 
vervangende woningen wordt via een wijzigingsbevoegdheid een mogelijkheid geboden op 
het noordelijke gedeelte van het bestaande parkeerterrein bij het Killetje. Op deze wijze 
worden de belangen van betrokkene naar onze mening afdoende gediend en is aanpassing 
van de Zigging van het zoutwaterkanaal. met grote consequenties voor de inrichting van het 
pla:ngebied. niet nodig. 

2.12 LANDBOUW, ZOUT EN ZILTE TEELTEN 

27.2; 28.2; Bij de ontwikkeling van Waterdunen wordt actief gezocbt naar mogelijkheden om via de 
29.2; 30.2; realisatie op een positieve manier bij te dragen aan nieuwe agrarische perspectieven. Waar 
35.2; 36.2; denkt u dan aan? 
37.4; 38.2; 
39.2; 42.2; 
43.2; 52.2 
Antwoord: Bij het leveren van een bijdrage aan nieuwe agrarische perspectieven wordt in de eerste 

plaats gedacht aan de initiatieven die daarvoor in het kader van de gebiedsgerichte aanpak 
West Zeeuws-Vlaanderen zijn genomen, in de zin van de waaiergesprekken en 
kavelruilprojecten. 
Daarnaast is het de bedoeZing in het plangebied van Waterdunen mogelijkheden te bieden 
om ervaring op te doen met zilte teelten. Naar de mogelijkheden voor en haalbaarheid van 
deze zilte teelten is door de Hogeschool Zeeland nader onderzoek gedaan. Zij concluderen, 
dat er kansrijke teelten denkbaar zijn. In het inpassingsplan is via een wijzigings-
bevoegdheid de mogelijkheid geschapen binnen de bestemming N-R (recreatienatuUl) een 
specifieke subbestemming voor zilte teelten toe te kennen. Daarbij zal het niet gaan om puur 
agrarische bedrijfsactiviteiten, maar om een combinatie van kleinschalige zilte teelten met 
natuurontwikkeling en recreatie. Gedacht wordt aan zilte volkstuintjes, zeljsnijvelden, 
proefiuinen, demonstraties/workshops, huisverkoop. Gezocht wordt naar een of meer 
ondernemer(s), die in het zuidoostelijke deel van het plangebied iets dergelijks willen 
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opzetten. 

16.1; 32.7 Verduidelijk de mogelijkheden van zilte teelten in relatie tot het ontbreken van 
bouwmogeliikheden. 

Antwoord: Binnen de bestaande bestemming N-R is enige bebouwing mogelijk ten behoeve van 
dagrecreatie en natuur. Grootschaliger bebouwing is vanwege de ruimtelijke kwaliteit 
ongewenst en onnodig, mede gelet op de vrijkomende agrarische bebouwinf; in het gebied 

44.2 Zilte teelten kunnen slechts tot recreatienatuur worden gerekend wanneer deze voldoen aan 
toegankelijkheid, recreatieve beleefbaarheid en toevoeging aan landschap en natuur. 

Antwoord: Inderdaad zullen toegankelijkheid, beleejbaarheid en respect voor landschaps- en 
natuurwaarden belangrijke voorwaarden zijn bij de reaZisering van zilte teelten. De 
wijzigingsregels in het inpassingsplan zijn hiermee aangevuld Eventuele initiatieven op dit 
gebied zullen daarnaast ook door de toekomstig beheerder en eigenaar van de gronden, Het 
Zeeuwse Landschap, op de inpasbaarheid worden beoOT'deeld. Ook daarbij zullen deze 
voorwaarden worden gehanteerd 

6.13 Gepieit wordt voor meer mogelijkheden voor de natte zilte teelten (scheiQdieren). 
Antwoord: Voor kleinschalige initiatieven met betrekking tot schelpdierenteelt zullen naar verwachting 

in overleg met de toekomstig beheerder, Het Zeeuwse Landschap, enige mogelijkheden 
geboden kunnen worden binnen de bestemming natuur (N) en recreatienatuur (N-R). 
Grootschaliger teelten zijn niet verenigbaar met de schaal en de natuurwaarden van 
Waterdunen. Provincie voert een actief stimuleringsbeleid voor de ontwikkeling van 
professionele zilte teelten (project de Zeeuwse Tong), maar richt zich dam'bij op minder 
kwetsbare locaties elders in Zeeland 

27.1; 28.1; Kunt u de garantie geven dat het wijzigen van de status van het gebied geen beperkingen 
29.1; 30.1; oplevert voor de exploitatie en ontwikkeling van een Iandbouw( - en sorteer)bedrijf en de 
35.1; 36.1; activiteiten op de omliggende percelen landbouwgrond? 
37.3; 38.1' 
39.l; 42.1 ; 
43.1; 52.1 
Antwoord: Het nieuwe natuur- en recreatiegebied levert geen beperkingen op voor de exploitatie en 

ontwikkeling van landbouwbedrijven en -activiteiten in de omgeving. De bestaande en op 
grond van het bestemmingsplan aldaar toegestane activiteiten kunnen dOOT'gang vinden. 
Gelet op de vigerende regelgeving kan het nieuwe natuurgebied niet als verzuringsgevoelig 
gebied worden aangemerkt. Evenmin is sprake van een Natura 2000-gebied De nieuwe 
woningen zijn op grote afstand van de omliggende landbouwpercelen gepland en hebben 
geen gevolgen voor agrarische activiteiten en ontwikkelingen aldaar. In het provinciale 
beleid is rond natuurgebieden een aJwegingszone van 100 meter voorgeschreven. Deze dient 
ter behoud van de gewenste openheid en voorkoming van ongewenste verstoring. De 
aJwegingszone heeft geen consequenties voor de activiteiten op de landbouwgronden, maar 
kan weI van betekenis zijn voor de nieuwe mogelijkheden op en van agrarische 
bouwblokken. Binnen een straal van 100 meter van Waterdunen is echter geen sprake van 
agrarische bouwblokken. 

29.3 ; 30.3' Boeren kunnen met hun erf in het plangebied blijven maar zonder enig bestaansrecht als 
35.3; 36.3; landbouwer. Is het inderdaad de bedoeling de boer te dwingen zijn bedrijfsvoering te staken 
37.5; 38.3; en tegelijkertijd hem op zijn plek te laten zitten? 
39.3; 42.4; 
43.3~ 52.3 
Antwoord: In de richting van de betreffende agrariers is steeds uitgesproken, dat bij de 

grondverwerving naar maatwerk wordt gestreefd Bedrijfsverplaatsing, waarbij de 
bestaande bebouwing mee aangekocht wordt, is daarbij ook een optie. 

9.1; 15.l7; 16.8; Het zoute water zal grote gevolgen kunnen hebben voor vegetatie en bebouwing in en 
27.3; 28.3; 29.4; rondom het gebied. Stel de resultaten van de zoutmonitoring beschikbaar voor de bewoners; 
30.4; 32.5; 35.4; geef aan dat een compensatieregeling wordt opgesteld en hoe met de gevolgen wordt 
36.4; 37.6; 38.4; omgegaan. 
39.4; 42.5; 43.4; 
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52.4; 55.5 
Antwoord: BiJ de voorbereiding van de plannen voor Waterdunen is uitgebreid onderzoek verricht naar 

de kans op en de omvang van de mogeliJke verziltingsproblematiek. Op basis van het 
uitgevoerde onderzoek is geconcludeerd, dat het risico op zoutschade beperkt is. Via 
specifieke inrichtingsmaatregelen. waaronder de kwelsloot. wordt dat risico 
geminimaliseerd. Een monitoringsprogramma is ontwikkeld, om de effecten van het zout te 
kunnen volgen. In de voorlichtingsbijeenkomst over de zoutmonitoring (voorjaar 2009) is 
toegezegd. dat de resultaten van de monitoring op de website zullen worden geplaatst. 
Worden nadelige veranderingen geconstateerd. dan zal allereerst getracht worden deze door 
extra maatregelen (zoals drainage) te compenseren. Mocht desondanks toch zoutschade 
optreden als gevolg van Waterdunen. dan wordt deze vergoed. Hiervoor is een 
compensatieregeling in voorbereiding. 

16.9 Hoe kan monitoring van verzilting plaatsvinden als mensen weigeren peilbuizen te laten 
plaatsen? 

Antwoord: Betrokkenen hebben allen hun medewerking aan de zoutmonitoring toegezegd. Beseft wordt 
dat de monitoring ook, of zeljs juist. in hun belang is. Mocht er in een enkel geval bezwaar 
tegen plaatsing van een peilbuis worden gemaakt. dan zal voor een vervangende locatie 
gezocht moeten worden. 

2.13 ALGEMEENIDIVERSEN 

5.0; 40.0 Waardering voor de wijze waarop provincie met inspraak omgaat. Plan komt in hoge mate 
tegemoet aan onze wensen en opmerkingen. 

Antwoord: Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

51.1; 51.5 Waardering van peo voor integraliteit van het plan en de verweving van kustversterking, 
natum en recreatie. Oproep aan overheden om voortvarend de benodigde stappen te zetien 
om Waterdunen te realiseren. 

Antwoord: Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

37.1 Waar loopt de oostelijke begrenzing tussen de Langeweg en de NoIletjesdijk? Wanneer 
wordt deze oostelijke begrenzing definitiefvastgesteld en welke overwegingen spelen 
daarbij een rol en wat zijn de gevolgen daarvan? 

Antwoord: Op de verbeelding (de plankaart) staat de grens van het plangebied aangegevel1. Er is geen 
bestaande perceelsgrens of trace aangehouden. De grens van het plangebied is ingegeven 
door de gewenste omvang. De begrenzing wordt definitief bij de vaststelling van het 
inpasssingsplan door Provinciale Staten. 

1.1 Buisleidingen: het plangebied valt buiten de 1 % letaliteitgrens van de dichtst bij gelegen 
gas'ieiding. Deze I.eiding heeft geen invloed op de verdere planontwikkeling. 

Antwoord: Wordt voor kennisgevingaangenomen. 

2.1 Molens: er ziin geen molenbelangen in het_gebied. 
Antwoord: Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

49.1 Er zijn diverse aanpassingen nodig aan kabels en leidingen voor het uitvoeren van het plan. 
Delta NV wil graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de plannen en 
tij dig de detailontwerpen ontvangen, zodat de betreffende werkzaamheden tij dig kunnen 
worden ingepland en uitgevoerd. 

Antwoord: Wij zullen Delta op de hoogte houden van de voorgang van de plannen en tijdig 
delaiiontwerpen toezenden. 

4.1; 5.5; Grondaankopen: verzoek om grond aan te mogen kopen als uitbreiding perceel Zandertje 
40.1 19; eenzelfde verzoek voor Killelje 2 en Killetje 6. 
Antwoord: In principe bestaat bereidheid om, waar dat gelet op de voorgenomen inrichting en de 

eigendomssituatie mogelijk is, een beperkte uitbreiding van de betreffende percelen mogelijk 
te maken. WV' zullen hierover te zijner tijd met betreffende insprekers contact leggen. 
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18.1; 54.1 Archeologie. In het archeologisch rapport is uitgegaan van de waardenkaart, die echter 
aileen voor de bovenste anderhalftot 2 meter geldt. Bij diepere ingrepen, bijv. 4 tot 6 meter, 
dienen eerst boringen uitgevoerd te worden om te zien of er prehistorische resten aanwezig 
zijn. 

Antwoord: Volgens het proces binnen de archeologische monumentenzorg is gestart met een 
bureauonderzoek op basis waarvan een gedetailleerd verwachtingsmodel kan worden 
opgesteld. In het archeologisch bureauonderzoek is niet aileen uitgegaan van de 
waardenkaart, maar zijn ook andere bronnen geraadpleegd en is ook de ontstaans-
geschiedenis van het gebied geanalyseerd. Op basis daarvan is geconcludeerd, dat de 
archeologische weers lag van eventuele eerdere bewoningsresten door erosie van de zee 
verdwenen zal zijn. Het plangebied bevindt zich namelijk in een zone die tot zeker 1000 na 
Chr. onder directe invloed van de zee heeft gestaan. Het is dam'om niet noodzakelijk om in 
het vervolgtraject aanvullend archeologisch onderzoek te verrichten of extra maatregelen te 
treffen. Wei bestaat er altijd de mogelijkheid dat er tijdens de graafwerkzaamheden toch 
losse archeologische resten worden aangetroffen. Indien sporen en vondsten worden 
aangetroffen geldt er een wettelijke verplichting tot het zo snel mogelijk melden hiervan aan 
het bevoegde gezag (Monumentenwet 1988, art. 47). 

55.2 Het rapport 'Historisch onderzoek project Waterdunen' valt geheel buiten het projectgebied. 
Is dat een bewijs van niets vinden en is dat weI zo? 

Antwoord: In het kader van de m.e.r.-procedure is voor Waterdunen een historisch onderzoek 
uitgevoerd naar mogelijke bodemverontreiniging. Daarbij zijn op basis van 
bronnenonderzoek en een terreinbezoek de mogelijk verdachte locaties in en in de directe 
omgeving van het plangebied in beeld gebracht. 

23.2 De beleving vanaf de randen zou kunnen worden vergroot door een meer gevarieerde 
opbouw van de polder~arallel aan de kust. 

Antwoord: In het inrichtingsplan en vooral ook in het beeldkwaliteitplan is expliciet ingegaan op de 
beleving en varia tie van de kust in Waterdunen. De plannen zijn zo uitgewerkt, dat een 
afwisselend beeld ontstaat tussen dijk-en-polder-gedeelten (aan westzijde van het plangebied 
en bij de karrevelden) en duin-recreatie-delen (Groedse dUintjes, het duin- en 
verblijfsrecreatiepark in Waterdunen, en Schoneveld). 

43.12; 48.2 Het klimaat. Door het veranderen van de inrichting van het gebied he eft dit invloed op het 
C02-gehalte. Toon aan wat verloren gaat en wat het oplevert. 

Antwoord: Een dergelijke berekening heeft naar onze mening geen toegevoegde waarde voor de te 
maken afwegingen inzake Waterdunen. Er is geen sprake van grootschalige C02-productie. 
Integendeel: de natuur in Waterdunen zal C02 binden. 

27.5; 28.5; 29.6; Gelet op het algemeen belang zou de economische onderbouwing van het plan openbaar 
30.6; 33.5; 35.6; beschikbaar moeten zijn. 
36.7; 37.8; 38.7; 
42.7; 43.6; 52.6 
Antwoord: Om het inpassingsplan te kunnen vaststellen dient de economische uitvoerbaarheid 

aangetoond te worden. Daartoe is een exploitatieopzet opgesteld, die op hoofdlijnen in de 
toelichting op het inpassingsplan is opgenomen. Dit betekent niet dat aUe onderliggende 
cijfers openbaar gemaakt 1110eten worden. Tel' bescherming van de belangen van betrokken 
(particuliere) partijen kunnen bepaalde gegevens vertrouwelijk worden gehouden. Die 
vertrouwelijke gegevens zijn dan uiteraard wei in te zien door degene, die moeten besluiten 
over het inpassingsplan (in dit geval Provinciale Staten). 

33.22 Maak de legenda beter leesbaar, zeker voor mens en met een kleurenblindheid. 
Antwoord: In de nieuwe regelgeving met betrekking tot het digitaal beschikbaar stellen van de 

ruimtelijke plannen zijn de klew'en vaor de verschillende bestemmingen voorgeschreven. 
Hiervan mag niet worden afgeweken. De verbeelding (de plankaart) zal straks digitaal te 
bevragen zijn. Door te "klikken" op een bestemmingsvlak komt de bestemmingsnaam en de 
betreffende regels (voorschriflen) dan in beeld. Hiermee is naar verwachting het probleem 
van de leesbaarheid afdoende verholpen. 

54.6 Voeg de volgende tekst toe aan de waterparagr-aaf: 
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Oppervlaktewaterkwaliteit. tocrsing. Na aanleg van het natuur· en recreatiegebied zal het 
zoute water in open (afsluitbare) verbinding staan met de Wcsterschelde. RWS Zeeland zal 
als waterbeheerder in de tockomst hier de nodige vergunningen afgeven. Bij het uitwerken 
van het plan dient hier reeds rckening mee gehouden te worden. Overleg met RWS Zeeland 
over bijv. uitloogbare matcrialen, onkruidbestrijdingsmiddelen en bodemkwaliteit van af te 
graven grond is dan ook gewenst. 

Alltwoord: De waterparagraaJ zai worden aangepast. Het overleg met RWS inzake de warerkwalileil 
he(?fi inmiddels piaals 1!evol1den. 
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1 Inleiding 
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Het Waterschap Zeeuws - Vlaanderen en Rijkswaterstaat hebben het initiatief genomen de 
zogenaamde zwakke schakels in de kustverdediging aan te pakken. De Zwakke Schakel 
West Zeeuws-Vlaanderen is opgenomen in het Hoogwaterbeschermings-programma van 

het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit ministerie draagt tevens zorg voor de 

financiering van het gehele project en het waterschap is verantwoordelijk voor de 
uitvoering. Daarnaast wordt door mid del van het plan Waterdunen door de provincie 

Zeeland aan de regio een sociaal-economische en landschappelijk-natuurlijke impuls 

gegeven. Recentelijk is door de provincie Zeeland besloten het voortouw te nemen voor 
het plan Waterdunen en de zaken juridisch-planologisch te regelen door het maken van 
een Provinciaallnpassingsplan (PIP). Dit Provinciaal Inpassingsplan voorziet in de 
herziening van de bestemmingen voor het onderhavige plangebied. Deze wijzigingen 
pass en niet binnen de vigerende bestemmingsplannen "Buitengebied" en 

"Verblijfsrecreatie" van de gemeente Sluis. In dit kader is het nodig de watertoets uit te 

voeren. 

Dit rapport betreft een toelichting op de watertoets. Hierin is een beschrijving van de 

huidige situatie van het plangebied en de waterhuishouding opgenomen. Daarnaast 

wordt een overzicht gegeven van het geldende beleid en de randvoorwaarden van de 
waterbeheerders voor dit gebied. V~~r de toekomstige situatie wordt beschreven hoe het 
toekomstige watersysteem aan de richtlijnen van de gemeente en het waterschap 
voldoet. Als laatste voigt de samenvattende waterparagraaf. 

In de waterparagraafwordt de huidige en toekomstige situatie beschreven. V~~r de 
toekomstige situatie wordt beschreven welke maatregelen genomen moeten worden ten 
aanzien van het watersysteem om de negatieve effecten op het watersysteem te 
compenseren. Hierbij wordt rekening gehouden met het beleid van de gemeente en het 
waterschap. 
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2.1 Ligging en begrenzing plangebied 

blad 6 van 20 

Het plangebied voor Waterdunen ligt aan de kust van West Zeeuws-Vlaanderen, ten 
westen van Breskens, en maakt onderdeel uit van de Oud-Breskenspolder en de long

Breskenspolder. Aan de noordzijde vormt de Westerschelde de grens van het plangebied, 

zie figuur 2-1. De gehele kustverdediging maakt onderdeel uit van het plangebied. Aan de 

oostzijde vormt de camping en het recreatiepark Schoneveld de grens. De zuidelijke teen 

van de Puijendijk, Hogedijk en Nolletjesdijk vormt de zuidgrens van het plangebied. De 
Zwartegatse Kreek en de Groedse duintjes begrenzen de westzijde. 

Het plangebied heeft een grootte van ongeveer 350 ha. Het huidige maaiveld ligt volgens 

het AHN (www.ahn.nl) op een hoogte tussen NAP +0,5 en +1,5 m. 

Bodem 

Uit gegevens van het DINOloket is de bodemopbouw is in het plangebied afgeleid. Het 

maaiveld ligt tussen NAP +0,5 en + 1,5 m. Daaronder is een deklaag aanwezig tot een 
diepte van ongeveer NAP -2 m. Deze wordt gevolgd door het eerste watervoerend pakket, 

dat tot een diepte van ongeveer NAP - 23 m reikt. De deklaag in het achterland bestaat uit 

klei. Onder het eerste watervoerend pakket is een scheidende laag aanwezig bestaande 
uit l<lei (DINOloket, B48(0196). 
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Figuur 2-1 : Locatie plangebied en omgeving. (blauw:: Nol/etjesdijk) 
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Een kaart van de huidige watersysteem is weergegeven in figuur - a in bijlage B. Het 

plangebied is onderdeel van de Oud-Breskenspolder. Het is gelegen in peilgebied 2-1 en 

heeft als streefpeilen NAP -0,60 en -0,90 m als respectievelijk zomer- en winterpeil. De 

oppervlakte van dit peilgebied is ca. 4.500 ha. 

Het overtollig water van dit hele peilgebied wordt momenteel in het plangebied verzameld 

en via het gemaal Nieuwe Sluis naar de zee afgevoerd. Ten zuiden langs het plangebied 

loopt een brede watergang welke als grens beschouwd kan worden tussen plangebied en 

naastgelegen landbouwgebied. Ten oosten langs het plangebied vormt een kleine 
secundaire watergang de grens met het naastgelegen recreatiepark. 

Veiligheid 
De kustverdediging aan de noordzijde van het plangebied heeft de functie van een 
primaire waterkering. Deze kering beschermt het achterliggende dijkringgebied Zeeuws

Vlaanderen tegen overstroming vanuit de Westerschelde en de Noordzee. Het kustvak 

tussen Breskens en het Zwin is aangeduid als zogenaamde 'Zwakke schakel'. Dit betekent 
dat hier een versterking van de kustverdediging noodzakelijk is. Voor de Westerschelde

oever wordt geen versterking van de waterkering voorzien. Achter de primaire 

waterkeringen Iiggen regionale waterkeringen. 

Oppervlaktewateroverlast 
Het oppervlakte- en grondwaterbeheer zijn taken van waterschap Zeeuws - Vlaanderen. 

Uit de watersysteemanalyse west Zeeuws-Vlaanderen (maart 2002) blijkt er geen 
wateroverlast optreedt in het plangebied. 

Oppervlaktewaterkwaliteit 
Uit de watersysteemanalyse west Zeeuws-Vlaanderen (maart 2002) blijkt dat het 

watersysteem in het plangebied voldoet aan de gestelde eisen. Aandachtspunten voor de 

waterkwaliteit zijn de invloed van nutrienten, gewasbeschermingsmiddelen, 
riooloverstorten, kwel en nalevering van ongewenste stoffen vanuit de waterbodem. 

Riolering 
De gemeente is beheerder van de riolering. In de huidige situatie zijn de meeste 

rioleringsstelsels in de vakantieparken en Het Heem gemengd. Delen van de riolering 

bestaan uit een gescheiden stelsel. In het buitengebied wordt gebruik gemaakt van onder 
andere IBA's en persleidingen. Deze voeren het water af naar zuiveringsinstallaties in 
Groede en Breskens. 

Watervoorziening 
Uit de watersysteemanalyse west Zeeuws-Vlaanderen (maart 2002) de 

watersysteemanalyse west Zeeuws-Vlaanderen (maart 2002) blijkt dat de 

watervoorziening in dit gebied afgestemd is op de geschiktheid van het watersysteem. 

Er vindt geen grondwateronttrekking plaats in het plangebied of in de omgeving. 

Bodemdaling 
Het plangebied wordt op de provinciale waterkansenkaart als weinig zettingsgevoelig 

aangeduid. 
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Het plangebied heeft grotendeels grondwatertrap VI. De bijbehorende gemiddelde 

hoogste grondwaterstand (GHG) en gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) liggen 

respectievelijk, tussen de 0,40 en 0,80 m -my. en lager dan 1,20 m -my. In het midden van 
het plangebied heeft een deel grondwatertrap VII. Deze grondwatertrap heeft een GHG 

tussen de 0,80 en 1,40 m -my. De delen ten zuiden van het plangebied liggen in 

grondwatertrap VII. 

De stijghoogte in het 1e watervoerende pakket ligt in de winter in het grootste deel van 
het plangebied juist boven NAP (0,0 tot +0,25 m). In de richting van de zee en onder de 

duinen ligt de stijghoogte iets hoger, overwegend tussen NAP +0,25 m en +0,5 m. 

In de zomer liggen de stijghoogten in het grootste deel van het plangebied tussen NAP 

0,0 m en -0,5 m. Bij de duinen liggen de stijghoogten iets hoger, tussen NAP 0,0 en 

+0,25 m. 

Volgens de provinciale waterkansenkaart zijn er in het plangebied ruime mogelijkheden 

om water te infiltreren in de bodem. In de omgeving van de waterkeringen is de 

infiltratiemogelijkheid beperkt. 

Volgens de provinciale waterkansenkaart staat het plangebied niet onder invloed van 
zoute kwel. Dit komt overeen met de gegevens over de stijghoogte in het eerste 

watervoerend pakket. Naar de sloten is wei sprake van kwel. In de zomer is deze kleiner 
dan in de winter. Omdat het bij de sloten om relatief beperkte afmetingen gaat, is deze 

kwel van beperkte invloed op de waterbalans. 

Verdroging en natte natuur 
De Zwartegatse Kreek is aangewezen als een KRW-lichaam (Nieuwe Sluis) en als 
Ecologische Verbindingszone. Daarnaast is de Westerschelde een habitatrichtlijngebied 

en een Natura 2000- gebied. Het omvat het estuariene milieu met slikken, zandplaten, 

schorren en permanente zoute tot brakkewateren, in combinatie met enkele binnendijks 

gelegen gebieden, die tevens deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

De Nolletjesdijk in het zuiden van het plangebied maakt deel uit van de EHS, zie figuur 

2-1. De noordoost hoek van het plangebied, waar Karrevelden liggen (zilt/brakke 
binnendijkse graslandjes is in het Natuurgebiedsplan aangewezen als Natuurcompen

satiegebied [Bron: Provincie Zeeland]. Natuurcompensatiegebieden zijn begrensde 

gebieden waar verwerving en inrichting ten behoeve van natuur via een compensatie
opgave wordt uitgevoerd. In dit geval gaat het om compensatie in het kader van de 

tweede verdieping van de Westerschelde. Na uitvoering van compensatieprojecten wordt 

het gebied toegevoegd aan de EHS. 

De Oud-Breskenspolder is een belangrijke plek voor de gestuwde vogeltrek langs de kust. 

[Stichting het Zeeuwse Landschap, 2006]. Natuurgebieden die direct aan het plangebied 

liggen zijn de Groedse Duintjes en de duinen langs de noordzijde. Op een aantal 

kilometers afstand van het gebied liggen enkele grootschalig intergetijdengebieden, de 

Hooge Platen. 

Het uitwateringskanaal dat ten westen van de getijdenduiker en kanaalligt, is een KRW

Iichaam met natuurvriendelijke oevers. 
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De watergangen worden beheerd en onderhouden door het waterschap. De extra 
ontwaterende voorzien ingen, zoa ls eventuele drainage, wo rden onderhouden door het 
waterschap, derden of door de betreffende eigenaar, 
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Europees- en rijksbeleid water 
In het jaar 2000 is de Europese 'Kaderrichtlijn water' (KRW) in werking getreden. Het doel 
van deze richtlijn is de vaststelling van een kader voor de bescherming van 
landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater in de Europese 
Gemeenschap. 

In de 'Vierde Nota Waterhuishouding' (NW4), vastgesteld in december 1998, is het 
rijksbeleid inzake de waterhuishouding geformuleerd. De hoofddoelstelling hiervan luidt: 

"Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het in stand houden en 
versterken van gezonde, veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik 
blijft gegarandeerd. II 

Directe aanleiding voor het kabinetsstandpunt 'Anders omgaan met water, waterbeleid in 

de 21e eeuw' (WB21), is de zorg over het toenemende hoogwater in de rivieren, 
wateroverlast en de versnelde stijging van de zeespiegel. Het kabinet is van mening dat er 
een aanscherping in het den ken over water dient plaats te vinden. Nadrukkelijker zal 
rekening moeten worden gehouden met de (ruimtelijke) eisen die het water aan de 
inrichting van Nederland stelt. 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is afgesproken dat water een medesturend 
aspect is binnen de ruimtelijke ordening en dat het watersysteem 'op orde' moet worden 
gebracht. Dit betekent dat het watersysteem robuust en veerkrachtig moet zijn en moet 
voldoen aan de normen voor wateroverlast, nu en in de toekomst. 

De basisprincipes van bovengenoemd beleid zijn: meer ruimte voor water en het 

voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd. Dit is in WB21 
geconcludeerd in de twee drietrapsstrategieen voor: Waterkwantiteit (vasthouden, 
bergen, afvoeren) en Waterkwaliteit (schoonhouden, schoon en vuil scheiden, zuiveren). 

Natuurpakket Westerschelde (NPW) 
De regeringen van Vlaanderen en Nederland hebben op 11 maart 2005 ingestemd met de 

Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Met dit besluit op strategisch niveau wordt 
aangegeven, welke projecten en welke maatregelen moeten worden gerealiseerd om 

ervoor te zorgen dat de Schelde in 2010 veilig, toegankelijk en natuurlijk is. Een van de 

voorstellen is de verhoging van de natuurlijkheid van het estuarium door 
natuurontwikkeling. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van minimaal600 en 

maximaal 770 ha nieuwe estuariene natuur langs de Westerschelde in Nederland. 

De Watertoets 
Onderdeel van het rijksbeleid is de invoering van de watertoets. De watertoets dient te 
worden toegepast op nieuwe ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en 

ruimtelijke onderbouwingen. Als een gemeente een ruimtelijk plan wi! opstellen, stelt zij 

de waterbeheerder op de hoogte van dit voornemen. De waterbeheerder stelt dan een 
zogenaamd wateradvies op. Het ruimtelijk plan geeft in de waterparagraaf aan hoe is 

omgegaan met dit wateradvies. 



blad 11 van 20 

projectnr. 200080 

15 oktober 2009. revisie 01 

Omgevingsplan 

Toelichting op de Watertoets 

PIP Waterdunen 

De Provincie Zeeland is eerste initiatiefnemer van het Omgevingsplan. Het plan is door 

een drie jaar durende samenwerking met de Zeeuwse gemeenten en waterschappen en 

allerlei maatschappelijke organisaties tot stand gekomen. 

Het beschrijft vooral de thema's ruimtelijke ordening, waterhuishouding en milieu, maar 

het beschrijft ook de richting voor bijvoorbeeld landschap, wonen of natuur. Het plan is 

de opvolger van drie belangrijke bestaande beleidsplannen: het Streekplan (1997), het 

Waterhuishoudingsplan Samen slim met water (2000) en het Milieubeleidsplan Groen 
licht (2000). Door de thema's ruimte, milieu en water samen te nemen in een plan wordt 
het voor iedereen duidelijker hoe Zeeland op hoofdlijnen kan worden ingericht. 

Waterbeheerplan 2010 - 2015 
In het (ontwerp) waterbeheerplan 2010 - 2015 staat hoe waterschap Zeeuws - Vlaanderen 
het waterbeheer in het werkgebied in de komende jaren wil uitvoeren. Het 
waterbeheerplan zal naar verwachting in 2009 worden vastgesteld. Het waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen beheert een uitgestrekt gebied dat een landelijk karakter heeft. Het 
takenpakket is divers. Primair gaat het om 'integraal waterbeheer': waterzuiveringbeheer 
en watersysteembeheer. Het waterschap is verantwoordelijk voor het regionale 
watersysteem, kwalitatief en kwantitatief. Bovendien zuivert het waterschap het 

afvalwater van de burger. Ook zijn de waterkeringen en de wegen in het buitengebied in 
beheer bij het waterschap. 

Het waterschap streeft met het beleid, beheer en onderhoud naar een optimale status en 

aanwezigheid van oppervlaktewater en grondwater, dat van geschikte kwaliteit is voor 
mens en omgeving. Het waterschap draagt zorg voor een veilig en goed bewoonbaar 
gebied met gezonde en duurzame watersystemen. Recreatief medegebruik en 'beleving' 

van het water krijgen daarbij ook aandacht. 

Keur en Beleidsregels 2003 
De Keur is een verordening van de waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en 

verbodsbepalingen) voor waterkeringen (o.a. duinen, dijken en kaden), watergangen (o.a. 

kana len, rivieren, sloten, beken) en andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, 
stuwen, sluizen en gemalen). De keur en beleidsregels 2003 maken het mogelijk dat het 

waterschap haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. Er kan 

een ontheffing van de in de Keur vastgelegde gebods- en verbodsbepalingen worden 
aangevraagd om een bepaalde activiteit weI te mogen uitvoeren. Als het waterschap 
daarin toestemt wordt dat geregeld in een Keurvergunning. In de beleidsregels die bij de 
Keur horen is het beleid van waterschap Zeeuws-Vlaanderen nader uitgewerkt. 

Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal 
In 2004 heeft de gebiedscommissie West Zeeuws-Vlaanderen, waarin provincie Zeeland, 
gemeente Sluis, waterschap Zeeuws-Vlaanderen, ZLTO, Recron, KvK en Natuur- en 

milieuorganisaties zitting hebben, het gebiedsplan 'Natuurlijk Vitaal' opgesteld. Dit 

gebiedsplan is op 13 juli 2004 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In het gebiedsplan 
is het wensbeeld van de ruimtelijke inrichting van West Zeeuws-Vlaanderen voor de 
komende 15 jaar weergegeven. In Natuurlijk Vitaal zijn een impuls voor de economie en 
een verbetering van de omgevingskwaliteit als de twee belangrijkste thema's van de 

gebiedsontwikkeling onderkend. De kustzone is in het gebiedsplan een bijzonder 
aandachtsgebied. Hier wordt een integrale kwaliteitsverbetering door combinatie van de 

functies recreatie, natuur en kustverdediging nagestreefd. 
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Gemeentelijk Rloleringsplan 2006-2010 
De beleidsmatige en strategische plannen voor aan leg en b~heer van de gemeentelijke 
riolering en de kasten daarvan staan in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2006·1·010-
dat in maart 2006 door de gemeenteraad is vastgeSteld. De gemeente is volgens de Wet 
mllieubeheer verplicht om zo'n rioierin.gspian te maken. De gemeente heeft namelijk een 
'zorgplicht' voar de riolering. Oat wil zeggen dat de gemeente moet zargen voor 'de 
doelmatige inzameling en transport van afvalwater dat vrijkomt bij de binnen haar 
grondgebied gelegen percelen'. In het (jR.P staat hoe die zorgplicht wordt rngevuld. Oe 
uitgangspunten daarbij zijn de duurzame bescherming van de volksgezondheid en natuur 
en milieu en de handhavingvan een goedeleefomgeving. 
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4 Toekomstige situatie 

4.1 Ontwikkelingen 

Het project Waterdunen maakt gebruik van de bijzondere kwaliteiten van de kust in West 
Zeeuws-Vlaanderen. De rust, ruimte, natuur, het gastvrije achterland en het vrije spel van 

zand, water en wind vormen een unieke combinatie. Deze combinatie geeft de 
mogelijkheid veiligheid, recreatie, toerisme en ecologie in onderlinge samenhang te 
versterken. Het project bestaat uit de realisatie van 250 ha vrij toegankelijke natuur, die 
onder invloed staat van een gecontroleerd getij . Een afwisseling van slikken, schorren en 

geulen ontstaat, die in aanvulling op de intergetijdengebieden langs de Westerschelde 
als voedsel- en broedgelegenheid zal gaan dienen voor kustvogels. Door de dynamiek 

wordt een ook voor recreanten aanlokkelijk en 'spannend' gebied gecreeerd. Via een 

slimme zonering wordt in bepaalde delen de rust gegarandeerd, die nodig is voor de 
kwetsbare (vogel)natuur. Achter de bestaande dijk wordt een breed duingebied ingericht 
waarmee de kustveiligheid voor langere tijd op orde wordt gebracht. Het brede 
duingebied geeft ook de mogelijkheid voor een duincamping. Tussen het duingebied en 

het schorren- en slikkengebied komen een hotel en ongeveer 400 recreatiewoningen. Het 
inrichtingsplan is opgenomen in de toelichting van het inpassingsplan. 

4.2 Waterhuishouding 

blad 14 van 20 

V~~r het creeren van het gecontroleerde getij in dit gebied wordt een nieuwe duiker 
aangelegd die afgesloten kan worden. In bijlage C in figuur - b zijn op hoofdlijnen 
maatregelen weergegeven die nodig zijn voor de aanpassing aan de getijdenwerking. Uit 
het document 'Vervolgonderzoek gedempt getij waterdunen' (Soresma, april 2009) is 

afgeleid dat de getijdenbeweging voor het alternatief natuurlijk ongeveer fluctueert 
tussen NAP -0,5 m en + 0,5 m. De uiteindelijke uitwerking van de waterhuishouding zal 
in overleg met het waterschap gebeuren. 

Uit het monitoringsplan 'Waterdunen en omgeving' (Delta res, 13 mei 2008) is de te 
realiseren getijdenslag afgeleid. Het waterniveau in het plangebied zal onder invloed van 
het getij gaan varieren rond NAP. De exacte variatie zal bij verdere uitwerking van de 

plannen bepaald worden. 

In figuur 4.1 is een wijziging in het watersysteem weergegeven door middel van de 

blauwe lijn. Ten oosten van het plangebied wordt een nieuwe watergang gegraven. Deze 

watergang dient voor de afwatering van het omringende (zoete) gebied. 
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Figuur 4-1: Wijziging watersysteem (blauwe lijn) 

Veiligheid 
Het kustvak tussen Breskens en het lwin is aangeduid als zogenaamde 'lwakke Schakel'. 
Dit betekent dat hier een versterking van de kustverdediging noodzakelijk is. De 

werkzaamheden die plaats vinden zijn beschreven in de documenten 
'Kustversterkingsplan Waterdunen' (Oranjewoud, 19-12-2009) en 'Inlaatduiker 
Waterdunen' (Oranjewoud, 18-07-2006). De plannen voor de kustversterking en het 
aanleggen van de inlaatduiker zijn in overleg met waterschap leeuws - Vlaanderen 
opgesteld. De risico's voor de uit te voeren werkzaamheden zijn hierbij tot een acceptabel 
niveau beperkt. De nieuwe waterkeringen worden in een provinciale verordening 
verankerd. 

Wateroverlast 
Het Monitoringsplan Waterdunen en omgeving (Delta res, mei 2008) is het meest recente 
onderzoek naar de effecten van het getij in en buiten het plangebied. In dit plan zijn de 
volgende, mogelijke faalmechanismen in relatie tot plan Waterdunen beoordeeld: 

Landbouwschade door hogere grondwaterdrukken. 
Nat- en zoutschade aan objecten in en rond het plangebied. 
Achterwaartse verzilting. 

Uit het plan is afgeleid dat voor de eerste twee punten monitoring plaats zal vinden. 

Uit het eerder uitgevoerde onderzoek 'Inlaatduiker Waterdunen' is gebleken dat de 
effecten op de omliggende landbouw relatief beperkt zijn. In een zone van hooguit 100 a 
200 meter is een toename van de kwel te verwachten. Dit mede door de brede sloot aan 
de grens van het plangebied, die negatieve effecten beperkt. Een verhoogd zoutgehalte 
zal vooral onderin het watervoerende pakket optreden. Mede omdat het watervoerende 
pakket nu ook niet volledig zoet is, zijn deze effecten relatief beperkt. Een belangrijk 
uitgangspunt hierbij is dat het gemiddelde waterpeil rond NAP Iigt. Wanneer het waterpeil 
hoger komt te Iiggen, zullen de effecten op de omgeving toenemen. 
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De woningen in het getijdengebied zelfworden in principe behouden. Voor enkele 
woningen is het noodzakelijk dat deze aangesloten blijven op het huidige peilvak, zodat 

hier geen wateroverlast ontstaat. Door wijzigingen van het afwateringssysteem is dit 

mogelijk. De woningen die meer centraal in het getijdengebied Iiggen, zijn wat 
hoger gelegen. Om wateroverlast door neerslag te voorkomen (opbolling), wordt wei 

aanbevolen hier een goede drainage aan te leggen. 

V~~r de nieuwe bebouwing geldt dat deze dusdanig aangelegd wordt, dat er geen 
wateroverlast ontstaat. Een deel van deze woningen wordt op palen aangelegd om een 
voldoende grootte drooglegging te verkrijgen. Een nadere uitwerking van de inrichting 
van de woonbebouwing wordt nog uitgewerkt. 

Om de eventuele effecten van de ontwikkelingen in beeld te brengen is een 
monitoringssysteem van de nulsistuatie opgezet. 

Riolering 
In de nieuw te ontwikkelen gebieden zal een gescheiden rioolstelsel aangelegd worden. 
De inrichting van dit rioolstelsel dient te gebeuren in nader overleg tussen de 
projectontwikkelaar en de gemeente. Afgekoppeld hemelwater kan geloosd worden op 
het oppervlaktewater. 

Watervoorziening 
Er zijn geen problemen met de watervoorziening. Uit het onderzoek 'Inlaatduiker 
Waterdunen' is gebleken dat de zoetwaterlens ten zuiden van het plangebied door het 
getijdengebied niet negatief wordt bernvloed. 

Bodemdaling 
Om de getijdenbeweging te realiseren wordt een deel van het plangebied afgegraven. Dit 
leidt tot een hogere grondwaterstand. Er is dus geen risico voor bodemzetting. Er zijn 
geen functies die een lage waterstand eisen in het gebied aanwezig. 

Volksgezondheid 
Bij de recreatieve woonbebouwing worden natuurvriendelijke oevers aangelegd, die door 
middel van hun f1auwe helling eveneens het verdrinkingsrisico beperken. Vanwege 
getijdenbeweging en de aanwezigheid van aileen zout water is er geen risico voor de groei 
van schadelijke algen in stilstaand water. 

Verdroging en natte natuur 
Bij de voorgenomen ontwikkelingen wordt een groot oppervlak aan nieuwe natte natuur 
gerealiseerd. 

De Zwartegatsche Kreek is geen onderdeel van het plangebied. De afwatering van dit 
natte natuurgebied loopt via een aparte duiker. Voor het project Waterdunen wordt het 
zoetwatersysteem aangepast. Hierbij loopt een zoetwaterkanaal van zuid naar noord 
westelijk om het getijdengebied. Dit kanaal heeft in de huidige situatie natuurvriendelijke 
oevers. Het Waterschap Zeeuws - Vlaanderen stelt dat in de toekomstige situatie de 
oevers eveneens natuurvriendelijk moeten zijn. In het document 'Waterdunen 
inrichtingsplan' (VHP, 17 -09-2009) is opgenomen dat de oevers in de toekomstige 
situatie een talud van 1 op 1 krijgen met op een aantal plaatsen een f1auwe helling. De 
f1auwe taluds moeten aangelegd worden op de locaties waar in de huidige situatie 
natuurvriendelijk oevers zijn. 
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Bijlage A: Concept waterparagraaf 

~ 
oranJewoud 

In Tabell zijn de uitkomsten van de watertoets samengevat. De toelichting op deze punten is te vinden in het voorgaande rapport. 

Thema: Waterdoelstelling Toetsing 

Veiligheid Waarborgen veiligheidsniveau • Aanpakken 'Zwakke schakels' . 

• Maatregelen i.o.m. waterschap voor de veiligheid van de inlaatduiker. 

Wateroverlast Voorkomen wateroverlast • Bestaande woningen blijven aangesloten op het huidige peilvak; 

• Nieuwe woningen beschermd aanleggen; 

• Monitoring van nulsituatie en invloed getij, waarbij ook gelet wordt op de zoutindringing; 

• Het watersysteem wordt aangepast aan de ontwikkelingen. 

Riolering Afkoppelen van (schone) verharde • Over het rioleringsontwerp moet nader overleg plaatsvinden tU5sen de projectontwikkelaar 
oppervlakken en de gemeente Sluis en het Waterschap Zeeuws -Vlaanderen. 

Watervoorziening Behouden zoetwaterlenzen • De invloed van de getijdenbeweging op de lOetwaterlenzen wordt gemonitord. 

Volksgezondheid Voorkomen van verdrinkingsgevaar • Aanleggen van natuurvriendelijke oevers rond woonbebouwing, waardoor er geen steile 

hellingen ontstaan, die het verdrinkingsrisico vergroten. 

Voorkomen opwarmingsgevoelig water • Er is in het gebied aileen zout water aanwezig met voldoende doorstroming. 

Bodemdaling Functies aanpassen aan • Het gebied is niet zettingsgevoelig en de verhoogde waterstand leidt er niet toe dat er een 
zettingsgevoeligheid gebied toename aan bodemdaling is. Het getijdengebied wordt afgegraven. 

G rondwateroverlast Tegengaan/Verhelpen van • De grondwaterstand stijgt, hiervoor wordt weinig overlast verwacht. Wei moet er rekening 

grondwateroverlast gehouden worden met mogelijke lOutindringing. De variatie in de grondwaterstand wordt 

door monitoring in kaart gebracht. Bij het ontwerp en de inrichting moet overlast worden 

tegengegaan. Indien er overlast geconstateerd wordt, dan moeten er maatregelen getroffen 

worden. 

Oppervlaktewaterkwaliteit behoudjrealisatie van goed • Er wordt geen gebruik gemaakt van uitloogbare materialen; 
waterkwaliteit voor mens en natuur 

Grondwaterwaterkwaliteit Behouden zoetwaterlenzen • Het zoute water wordt via kwelsloten langs de grenzen van het plangebied afgevoerd. Dit 

moet voorkomen dat er lOute kwel optreedt. De invloed van de getijdenbeweging op de 
kwelsituatie wordt gemonitord. 

Verdroging j natte natuur Ontwikkeling en bescherming van een • Er wordt een groot gebied aan natte natuur ontwikkeld. 
rijke, gevarieerde en natuurlijk • De oevers langs het I<RW-lichaam, die in de huidige situatie natuurvriendelijk ingericht zijn, 
karakteristieke aquatische natuur moeten in de toekomstige situatie ook natuurvriendelijk ingericht worden. 

-

Tabell: Watertoetstabel 
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Bijlage B: Watersysteem 
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Figuur - a: Watersysteem van p/angebied Waterdunen. 
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Bijlage C: Maatregelen watersysteem 
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Figuur - b: Maatregelen aanpassing van de afwatering. 
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1 Inleiding 
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De provincie Zeeland is voornemens het plangebied Waterdunen nabij Breskens tot 

ontwikkeling te brengen. Voor het mogelijk maken van de ontwikkeling dient een m.e.r.
procedure doorlopen te worden en een bestemmingsplanherziening doorgevoerd te 
worden. Voor de onderbouwing hiervan is een quickscan uitgevoerd in het kader van het 
externe veiligheidonderzoek. Dit rapport is een weergave van de bevindingen van de 

quickscan. In de m.e.r.-procedure worden verschillende alternatieven beschouwd. In dit 

onderzoek wordt bepaa\d wat de betekenis van de verschillende alternatieven is voor de 
externe veiligheid. In figuur 1.1 is het plangebied en de omgeving ervan weergegeven. 

Figuur 1.1. Plangebied Waterdunen met omgeving 

0"," 

In eerste instantie is een quickscan uitgevoerd om een uitspraak te kunnen doen of nader 
onderzoek naar de mate van externe veiligheid (EV) noodzakelijk is voor de ontwikkeling 
van de planlocatie. Het doel van een quickscan is een inventarisatie van de risicobronnen 
en hun invloedsgebieden en het aangeven van de noodzaak een nader onderzoek in te 

stellen. Het betreft hier een kwalitatieve inschatting. 
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2 Beleidskader 
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Het huidige beleid voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen, welke 27 oktober 2004 van kracht is geworden. Het externe 

veiligheidsbeleid voor transport van gevaarlijke stoffen staat in de circulaire 
"Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" (augustus 2004). 

Risico's 
Bij onderzoek in het kader van externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in twee 

grootheden. Het betreft het plaatsgebonden risico (PR), en het groepsrisico (GR). Met het 

GR en PR kan de relatie worden uitgedrukt tussen activiteiten met gevaarlijke stoffen en 
hun omgeving. De beoordeling van het risico vindt onder meer plaats op de gevolgen die 

ontstaan voor kwetsbare bestemmingen (won en, werken, recreeren). 

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

individu naar aanleiding van een bepaalde activiteit met gevaarlijke stoffen. Het PR wordt 
weergegeven met contouren. Voor het PR zijn getalsnormen vastgesteld. Voor nieuwe 

situaties is de maximale toelaatbare overlijdenskans van een persoon 1 op 1.000.000 (1 

op een miljoen). Dit betekent dat bij nieuwe situaties de grenswaarde wordt overschreden 
als zich woningen of andere kwetsbare objecten tussen de 10.6 risicocontour en de 

inrichting of transportroute bevinden. 

Groepsrisico 
Het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kans per jaar dat tenminste een aantal mensen 

het slachtoffer wordt van een ongeval. Het GR is niet ruimtelijk weer te geven met 

contouren maar wordt uitgedrukt in een Voorbeeld van de weergave van de groepsrlslco-CL 

grafiek waarin de groepsgrote van aantallen Rlslcoljaar 

slachtoffers wordt uitgezet tegen de (II 1.0E-04 

cumulatieve kans dat een dergelijke groep 1.0E-05 

slachtoffer wordt van een ongeval: de fN

curve (zie grafiek 1). 

Het GR kent geen vaste norm maar een 

orientatiewaarde. In het kader van het 
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) 

dat 27 oktober 2004 van kracht is geworden 

1.0E-06 

1.0E-07 

1.0E-OB 

1.0E-09 

1.0E-10 

"-
'<. 

~ 
... 
" ... , 

~l 
"I;. , 

... J.- - - Orl(!: ntatlew3i1rdu I 
, 

-- Groepsrlslco-curve 

dient elke verandering van het GR 
verantwoord te worden (de 

verantwoordingsplicht). Deze 

verantwoordingsplicht geldt dus ook als het 

1 10 100 

--+~ Aantal slachtoffe 

Grafiek 1: groepsrisico met fN-curve en orientatiewa 

groepsrisico toeneemt maar de curve wei onder de orienterende waarde blijft. 

Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit gebied 

wordt begrensd door de 1 % letaliteitsgrens, ofwel door de afstand waarop nog 1 % van de 

blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden. 
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3 Inventarisatie risicobronnen 

De volgende vragen zijn tijdens de quickscan beantwoord: 

• Welke risicobronnen zijn aanwezig in de omgeving van de planlocatie? 
• Wat betekent hun aanwezigheid voor de planlocatie wat betreft de externe veiligheid? 
• Is nader onderzoek nodig? 

Hiervoor is ge'inventariseerd welke risicobronnen in de omgeving van het plangebied 
aanwezig zijn. Daarbij is gekeken naar de aanwezigheid van: 

1. transportroutes van gevaarlijke stoffen; 
2. inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 
3. buisleidingen. 

In onze analyse hebben wij aangenomen dat in het plangebied de vestiging van risicovolle 
bedrijven wordt uitgesloten. WeI blijkt dat niet uitgesloten kan worden dat bij de nieuw 

aan te leggen vakantiewoningen in Waterdunen propaantanks worden geplaatst. Later in 
dit rapport wordt hier op ingegaan. 

De informatiebronnen voor deze inventarisatie zijn: 

• gemeente Sluis; 
• actuele tellingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, RWS (2007); 
• Risicoatlas Wegtransport Gevaarlijke Stoffen, Min. V&W/ AVIV 2003; 
• Samenvattingsrapport; Actualisatie Risicoanalyse (Wester)Schelde, Det Norske 

Veritas (2004). 
• Eenmalige afweging groepsrisico Westerschelde, TNO (2007). 
• Risico's InZicht; Beleidsvisie externe veiligheid, Provincie Zeeland (2005). 

3.1 Transport 

blad 4 van 7 

Wegtransport 
Van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de wegen in of rond het plangebied zijn geen 

tellingen gedaan. De gemeente Sluis kent een routering voor het transport van gevaarlijke 
stoffen voor de hoofdwegenstructuur in haar gemeente. Deze route voert niet door of 
langs het plangebied. 

Daarnaast vormen de wegen geen route naar een industriegebied. Voor levering 
(propaantanks) zal ontheffing bij de Veiligheidsregio aangevraagd moeten worden . 

Op basis van deze aspecten is, ondan ks dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
wegen rond het plangebied niet geteld is, geen structureel vervoer van gevaarlijke stoffen 
door of langs het plangebied te verwachten. Niet is uit te sluiten dat een kleine 
hoeveelheid gevaarlijke stoffen over de wegen vervoerd worden, zoals voor de incidentele 
bevoorrading van propaantanks voor huishoudelijk gebruik. Deze hoeveelheid levert 
echter geen belemmeringen op voor de ontwikkeling van het plangebied in het kader van 
externe veiligheid. 

Conclusie: het externe veiligheid vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 
is geen belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied. 

Vaarwegen 
Ten noorden van het plangebied loopt de Westerschelde. De Westerschelde is een 
intensief gebruikte route voor transport van gevaarlijke stoffen over water. Naar de 
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omvang van het risico van het vervoer van gevaarlijke stoffen is in opdracht van het Min. 
van V&W in 2004 onderzoek uitgevoerd door AVIV en DNV (Det Norske Veritas)l. 

Uit het onderzoek blijkt dat het plaatsgebonden risico ter hoogte van de kustlijn bij 
Breskens 0,3 * 10'8 per jaar bedraagt. Dit risico Iigt dus lager dan het wettelijke maximum 
van 10,6 per jaar en levert dus geen knelpunt op voor de beoogde ontwikkeling van 

Waterdunen op basis van het plaatsgebonden risico. 

Door TN02 is in de "Eenmalige afweging groepsrisico Westerschelde" rekening gehouden 
met de ontwikkeling van de recreatiewoningen en de camping (het hotel is niet 
meegenomen, zie hiervoor de verantwoording van het groepsrisico Waterdunen). In de 

TNO rapportage wordt geconstateerd dat geen sprake is van een significant groepsrisico 
na de ontwikkeling van Waterdunen (recreatiewoningen en camping) en geen sprake is 
bevolkingstoename door de planontwikkeling. Vanwege het ontbreken van het 
groepsrisico en omdat geen sprake is van een toename van de bevolking hoeft conform de 

beleidsvisie externe veiligheid van de Provincie Zeeland de verantwoording niet ingevuld 
te worden. 

Conclusie: de externe veiligheid vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
Westerschelde is geen belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied. 

Spoortransport 
In of rond het plangebied vindt geen transport van gevaarlijke stoffen over spoor plaats. 

3.2 Inrichtingen 

Uit de gegevens van de gemeente Sluis blijkt dat binnen het plangebied een propaantank 
van 8 m3 ligt bij de camping Napoleonhoeve, Nieuwesluisweg 1. Uit het Activiteitenbesluit 
(Barim) art. 3.28 blijkt dat een afstand van 25 meter aangehouden dient te worden voor 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. 
Daarnaast geeft de provincie aan dat bij de nieuwe vakantiewoningen mogelijk 
propaantanks geplaatst kunnen worden. Bij plaatsing dient voldoende afstand gehouden 
te worden. 

Verder Iigt het plangebied niet binnen het invloedsgebied van een LPG tankstation of 
andere inrichtingen die risicovolle activiteiten uitoefenen, welke onder het Bevi vallen. 

3.3 Buisleidingen 

blad 5 van 7 

Uit informatie van de gemeente Sluis blijkt dat zich door of in de buurt van het plangebied 
geen relevante buisleidingen bevinden. 

1 Samenvattingsrapport; Actualisatie Risicoanalyse (Wester)Schelde, Det Norske Veritas Ouni 2004) 

2 TNO (2007). Eenma/ige afweging groepsrisico Westerschelde. 
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4 Vergelijking m.e.r.-alternatieven 
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis voor de externe veiligheid van de 
verschillende m.e.r.- alternatieven. 

In het projectplan worden naast het autonome alternatief de drie planalternatieven 
onderscheiden: Gevarieerd Waterdunen, Aangepast Waterdunen en Natuurlijk 
Waterdunen. AI deze drie planalternatieven voorzien in de ontwikkeling van 400 

vakantiewoningen, het afsluiten van een of meerdere wegen en de aanleg van 
watergerelateerde natuurontwikkeling. 

Voor externe veiligheid bestaat het verschil tussen de alternatieven in eerste instantie uit 
het verschil tussen het autonome alternatief aan de ene kant en aan de andere kant de 
drie planalternatieven. Dit verschil bestaat uit de mogelijke plaatsing van propaantanks 
bij de recreatiewoningen en een mogelijke toename van de hoeveelheid gevaarlijke 

stoffen door de bevoorrading van de propaantanks. 
De mogelijke plaatsing van de propaantanks bij de drie planalternatieven betekent een 

verslechtering van de externe veiligheid t.o.v. de autonome situatie. Ten gevolge van de 

mogelijke plaatsing van de propaantanks zal het vervoer van gevaarlijke stoffen groter 
worden dan in de autonome situatie. Indien bij de vakantiehuisjes geen propaantanks 

worden geplaatst, en dus geen extra vervoer gegenereerd wordt, is er geen verschil 
tussen de alternatieven. 

Voor de vergelijking van de drie planalternatieven onderling is het volgende van 

toepassing. Het verschil tussen de planalternatieven bestaat uit de extra afsluiting van 

een deel van de Langeweg bij de variant Natuurlijk Waterdunen. Deze afsluiting kan 
mogelijk invloed hebben op de transportroutes en dus ook op de transportroutes voor 
gevaarlijks stoffen. Het is echter onbekend hoe de transportroutes voor gevaarlijke 
stoffen nu lopen. Aan de hand van de nu bekende informatie is niet te bepalen hoe de 

transportroutes in de toekomst zullen gaan lopen. Voor de onderlinge vergelijking van de 
planalternatieven is geen verschil te bepalen in het kader van de externe veiligheid. 
Mogelijke onderlinge verschillen zullen klein zijn. 

Als conc\usie kan gesteld worden dat het meest milieuvriendelijke alternatiefvanuit de 
externe veiligheid het autonome alternatief is. Indien bij de vakantiehuisjes geen 
propaantanks worden geplaatst, is er geen verschil tussen de alternatieven. 

Vakgroep milieumanagement 
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Naar aanleiding van de uitgevoerde inver'ltarisatie kan geconcludeerd worden dat vanuit 
de externe veiligheid een beperking be.staat vanult de aanwezlge propaantank op de 
camping Napoleonhoeve. Om deze propaantank dlent een afstand van tenminste 25 
meter aangehouden te worden. Daarnaast kennen de mo.gelijk te plaatsen propaantanks 
bij de vakantiewoningen een r'lsicocontour. 

Verder besta.an geen beperkingen voor de voorgestane ontwikkeling van het plangebied 
Waterdunen. 

In het kadervan de beschouwingvan het meest milieuvrhmdelijke alternaUefvoor de 
m.e.r., SCQort het autonome alternatief het gunsttgste indien bi; de vakantiehuisjes 
propaantanks worden geplaatst. Indien bij de vakantiehulsjes geen propaantanks worden 
geplaatst, is geen verschil tussen de alternatieven. 

Vakgroep milieu management 
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1 Inleiding 

De provincie Zeeland is voornemens het plangebied Waterdunen nabij Breskens tot ont

wikkeling te brengen. In het kader van het provinciale inpassingsplan Waterdunen (art. 

3.26 Wro) dient het aspect externe veiligheid te worden onderzocht. In figuur 1.1 is de 

locatie van de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied Waterdunen weergegeven. 

Het plangebied Waterdunen ligt grotendeels binnen het invloedsgebied van het vervoer 

van gevaarlijke stoffen (brandbare gassen en toxische gassen/ammoniak) over de Wes
terschelde. lNO heeft het plan Waterdunen opgenomen in het rapport "Eenmalige afwe

ging groepsrisico Westerschelde (2007)". Daarin is het groepsrisico beschouwd van een 
groot gedeelte van de kuststreek van de Westerschelde. In deze beschouwing is het 

toenmalige plan Waterdunen opgenomen. 

Het plan voor Waterdunen is gewijzigd ten opzichte van de eerdere versie. Dit eerdere 

plan was opgenomen in de lNO-rapportage. De locatie voor het nieuwe hotel is nu voor

zien binnen het invloedsgebied van de vervoerde gevaarlijke stoffen over de Westerschel

de, daar waar het hotel in de eerdere versie buiten het invloedsgebied van de Wester
schelde lag. De ontwikkeling van het hotel is dus niet meegenomen in de rapportage van 

lNO. 

Vanwege de toename van de personendichtheid ten gevolge van het nieuwe hotel binnen 

het invloedsgebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde, dient 

door het bevoegd gezag (in deze de provincie) een afweging gemaakt te worden in het 

kader van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. Deze afweging is onderwerp 
van deze rapportage. 

-----~::-:-
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-- 1 
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Fjguur 1.1. Locatie van het hotel binnen het plangebied Waterdunen . 

blad 4 van 10 

no g fnn-:menlal Alliance 



projectnr. 200080 
augustus 2009, revisi e 

Waterdunen 
Verantwoording groepsrislco; nleuwe tocatJe hotel ~ 

oranJewoud 

1.1 Wat is de verantwoordingsplicht? 

De verantwoordingsplicht draait kort gezegd om de vraag in hoeverre risico's, als gevolg 
van een ruimtelijke ontwikkeling, worden geaccepteerd nil mogelijk te treffen maatrege
len. Met de verantwoordingsplicht wordt het bevoegd gezag gedwongen om een goede 
rUimtelijke afweging te maken waarin de veillgheid voor de maatschappijais geheel vol
doende gewaarbor.gd wQrdt. 

1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk twee gaat in op de toetslng van het groepsrisico, door eerst het provindale 
beleid met betrekkingtot het groepsrisico te schetsen. Vervolgens wordt de uitgangssitu
atie behandeld en het effect van de ontwikkeling op het groepsrisico beschouwd. In 
hoofdstuk drie wordt vervolgens de conclusie weergegeven. 

blad 5 van 10 
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2 Toetsing groepsrisico 

De provincie Zeeland heeft in 2005 een beleidsvisie externe veiligheid1 vastgesteld. Deze 

visie dient als toetsingskader voor besluiten in het kader van milieuvergunningverlening 

en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk wordt eerst het externe veiligheidsbeleid van de 

provincie Zeeland behandeld. Daarna wordt het plan getoetst aan het provinciaal externe 
veiligheidsbeleid. 

2.1 Provinciaal externe veiligheidsbeleid 

In de beleidsvisie externe veiligheid van de provincie Zeeland wordt aangegeven wanneer 

een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico niet vereist is: 

" Voor het groepsrisico gelden orienterende waarden. Niet in aile gevallen vereist de 
provincie een nader onderzoek naar het groepsrisico (zie onderstaand bes/isschema). 
De provincie vereist geen uitgebreide verantwoording van het groepsrisico 015: 

a) de geplande (kwetsbare) objecten buiten het invloedsgebied Iiggen (dan is er geen 
groepsrisico), of 
b) het een enkel (kwetsbaor) object in een nagenoeg maagde/ijke omgeving betreft 
(dan is het groepsrisico zeer laag), of 
c) het een enkel (kwetsbaar) object in een al zeer volle omgeving betreft, waardoor het 
effect op het groepsrisico marginoal is." 

De provincie hanteert hierbij de volgende vuistregels: 

"ad b) Tot een factor 10 onder de orienterende waarde vereist de provincie geen uitge
breid onderzoek naar het groepsrisico. 
Ad c) Tot een toename van het groepsrisico van 10% beschouwt de provincie de toe
name als marginaal." 

(paragraaf 2.6 beleidsvisie externe veiligheid van de provincie Zeeland) 

2.2 Uitgangssituatie externe veiligheidsrisico: TNO-onderzoek 

In de door TNO in 2007 opgestelde eenmalige afweging groepsrisico Westerschelde2 is 
rekening gehouden met de nieuwe camping en het bungalowterrein van het plan Water
dunen. In de door TNO opgestelde rapportage was nog geen sprake van de plannen voor 

een hotel op deze locatie en is het hotel niet opgenomen in de TNO-rappportage. 

Ten aanzien van het plaatsgebonden risico heeft TNO de contouren zoals weergegeven in 
figuur 2.1 berekend voor het scenario "PR-contouren Westerschelde voor: 2020 met grote 

economische groei en verdieping Westerschelde". 

1. Provincie Zeeland (2005). Beleidsvisie Externe Veiligheid, Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 

Risico '5 InZicht. 

2. TNO (2007). Eenmalige afweging groepsrisico Westerschelde. 
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Figuur 2.1. Plaatsgebonden risicocontouren (rood: PRIO·6
; blauw PRIO·7

; paars PRIO·8
). 

Ten aanzien van het invloedsgebied is door TNO het gebied begrensd door 1 % letaal 
weergegeven in figuur 2.2. 

Figuur 2.2. 1 % Letaliteitsgebied (gebied binnen de rode lijnen). 

De nieuwe locatie van het hotelligt dus buiten de PR 1,0 * 10.8 en binnen het invloedsge

bied. Naar de omvang van het risico van het vervoer van gevaarlijke stoffen is in opdracht 

van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat in 2004 onderzoek uitgevoerd door AVIV en 
DNV (Det Norske Veritas)3. 

Uit het onderzoek blijkt dat het plaatsgebonden risico ter hoogte van de kustlijn bij Bres
kens 0,3 * 10.8 per jaar bedraagt. 

Hoogte groepsrisico 

Door TNO is in het externe veiligheidsonderzoek geconstateerd dat bij Terneuzen, Vlissin

gen en Hansweert sprake is van een significant groepsrisico. Daarnaast constateert TNO 

voor de overige plaatsen dat: "Voor deze plaatsen geldt dat het aantal aanwezigen in rela

tie tot de kans op een ernstig ongeval en de afstand tot de bron dusdanig dat er geen 

groepsrisico optreedt. Bij deze plaatsen geldt dus dat het totaal aantal aanwezigen bin

nen het schadegebied te klein is om relevant te zijn voor het groepsrisico" (pag 32). 

3. Samenvattingsrapport; Actualisatie Risicoanalyse (Wester)Schelde, Det Norske Veritas Ouni 2004) 
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Dus op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat geen sprake is van een groepsrisico 
voor de Westerschelde ter hoogte van het gebied Waterdunen. 

Op basis van de provinciale beleidsvisie zou de huidige situatie voor Waterdunen dus 
vallen onder "Tot een factor 10 onder de orienterende waarde vereist de provincie geen 
uitgebreid onderzoek naar het groepsrisico". 

TNO is in bijlage 11 specifiek ingegaan op Waterdunen. In haar afweging is TNO uitgegaan 
van 2800 person en die aanwezig zijn in het plangebied. In de bijlage sluit TNO deze loca
tie niet uit op basis van de maagdelijkheid van het gebied. TNO sluit voor Waterdunen de 

noodzaak tot het invullen van de verantwoordingsplicht uit op basis van de toename van 

de personendichtheid; door het plan is namelijk geen sprake van toename van de perso
nendichtheid. TNO concludeert dat daarom voor het plan Waterdunen geen uitgebreide 
verantwoording is vereist. Deze conclusie geldt dus voor het plan Waterdunen zonder ho
tel. 

2.3 Ontwikkeling hotel op nieuwe locatie 

Het inrichtingsplan voor Waterdunen is aangepast ten opzichte van het plan dat in de 

TNO-rapportage als uitgangspunt is genomen. Besloten is nu het hotel te plaatsen binnen 
het invloedsgebied. Door deze nieuwe locatie is sprake van een toename van de perso
nendichtheid binnen het invloedsgebied van de Westerschelde. 

Voor de vigerende situatie is geen sprake van groepsrisico. De ontwikkeling van het hotel 
op de nieuwe locatie vindt plaats buiten de PR 1,0 * 1O-8_contour. Personen die zich buiten 
de risicocontour 10-8 bevinden hebben een zodanig beperkte invloed op het groepsrisico 

dat deze geen significante verandering van het groepsrisico laten zien. 

Ter onderbouwing kan hierbij ook de omvang van de ontwikkeling betrokken worden. De 

omvang van de ontwikkeling leidt tot een toename van de personendichtheid van maxi
maal200 personen. De toename van het aantal personen door de ontwikkeling is gerela
teerd aan de grootte van het hotel. Het hotel gaat 80 kamers bevatten. Bij een maximale 

bezetting van 2 personen per kamer zullen 160 gasten aanwezig zijn in het hotel. In de 

hotelbranche wordt voor het benodigde person eel uitgegaan van de helft van het aantal 
kamers: 80/2= 40 man personeel. Het maximale aantal person en in het hotel is: 160 + 40 

= 200 personen (worst-case aanname). 

Deze toename van de personendichtheid kan daarmee nooit leiden tot een hoogte van het 
groepsrisico van meer dan een factor 10 onder de orienterende waarde. 
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3 Conclusie 

De provincie Zeeland heeft in haar beleidsvisie externe veiligheid aangegeven wanneer 

een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico niet vereist is. Een van de mogelijk
heden af te zien van een complete verantwoordingsplicht is als "het een enkel (kwets

boar) object in een nagenoeg maagde/ijke omgeving betreft (dan is het groepsrisico zeer 

laag)". De provincie hanteert hierbij de vuistregel: "Tot een factor 10 onder de orienteren

de waarde vereist de provincie geen uitgebreid onderzoek naar het groepsrisico". 

In de situatie zonder de nieuwe locatie van het hotel is volgend de TNO rapportage "fen
malige afweging groepsrisico Westerschelde(2007)" geen sprake van groepsrisico ter 
hoogte van het plangebied Waterdunen. 

De ontwikkelingvan het hotel op de nieuwe locatie ligt buiten de PR 10.8 en kan daarmee 
nooit leiden tot een hoogte van het groepsrisico van meer dan een factor 10 onder de ori

enterende waarde. 

Op basis van haar beleid vereist de provincie geen uitgebreide verantwoording voor het 
hotel op de nieuwe locatie. 

Dit betekent dat met een verkorte verantwoording wordt voldaan aan het provinciale ex
terne veiligheidsbeleid door aan te tonen dat aan de basisveiligheid wordt voldaan en 
door de invloed van de ontwikkeling op het groepsrisico inzichtelijk te maken. Dit is in 
deze rapportage inzichtelijk gemaakt. 

blad 10 van 10 
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1 Inleiding 
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Nabij Breskens in de gemeente Sluis ligt het gebied de Waterdunen. In dit gebied wordt 

kustversterking voorzien, gecombineerd met de ontwikkeling van natuur en recreatieve 
voorzieningen (o.a. een nieuw hotel, een informatiecentrum, campingplaatsen, recreatie

bungalows en nieuwe parkeerplaatsen). Daarnaast wordt een gewijzigde ontsluiting 

voorzien. 
In 2006 is voor de gebiedsontwikkeling een m.e.r.-procedure doorlopen, die in december 

2006 heeft geleid tot een milieueffectrapport (MER). Dit MER heeft begin 2007 ter inzage 
gelegen en is op eind maart 2007 positief getoetst door de commissie voor de m.e.r. 

De provincie Zeeland is nu voornemens de gebiedsontwikkeling Waterdunen juridisch

planologisch vast te leggen in een provinciaal inpassingsplan (PIP). Een PIP is een 
bestemmingsplan op provinciaal niveau voor projecten die gemeentegrensoverschrijdend 

zijn en/of provinciaal belang hebben. Uitgangspunt voor het PIP is een ontwerp voor het 

voorkeursalternatief (VKA) d.d. april 2009. Dit VKA wijkt afvan de in het MER 2006 

onderzochte alternatieven, in ruimtelijke inrichting en daarmee ook in milieueffecten. 

Deze wijzigingen leiden onder andere tot een ander verkeersbeeld en daarmee mogelijk 

ook tot een ander hinderklimaat (geluid, lucht) dan in 2006 in het MER gepresenteerd. 

Ten opzichte van het MER 2006 zijn de volgende (verkeersgerelateerde) aspecten 

gewijzigd: 

• Ligging van het hotel: van een locatie langs de Langeweg in het zuidoosten van het 

plangebied naar een locatie ter hoogte van de kruising Panoramaweg - Walendijk 

(Het Killetje) in het noordwesten van het plangebied; 

• (Verdere) wijziging van de verkeersstructuur: In het MER was al het verdwijnen van 
de wegen Zandertje (westelijk dee\) en Slikkenburgseweg (noordelijk dee\) voorzien 
en de aanleg van een nieuwe, meer oostelijk gelegen, Slikkenburgseweg. In het nu 

voorliggende ontwerp is ook het verdwijnen van het westelijk deel van de Langeweg 

voorzien; 

Deze gewijzigde aspecten zijn te zien in figuur 1.1. 

. 
" Nieuwe locatie hotel 

+ nieuwe parkeer
voorzieningen 

. 
/ .. 

.. 
~CC I1il~(~' 

II 

Op te heffen wegen 

---t.~ Toekomstige richting verkeer ---... ---.."--

--- Nieuwe weg 

Figuur 1.1 
bron ondergrond: Google Maps 

Wijzigingen voorkeursalternatief 2009 ten opzichte van Het MER 2006 

~. 



projectnr.200181 

25 september 2009. 

blad 3 van 28 

Verkeersonderzoek Waterdunen ~ 
oranJewoud 

Daarnaast zijn een tweetal uitgangspunten voor het verkeersonderzoek gewijzigd: 

• Kentallen met betrekking tot de verkeersaantrekkende werking van de 
voorzieningen; 

• Verkeersintensiteiten huidige situatie. 

De afwijkingen dienen gemotiveerd te worden in het PIP. Daarnaast dient onderzocht te 
worden in hoeverre de milieueffecten zoals beschreven in het MER veranderen door het 

nieuwe ontwerp en ofveranderingen in effecten consequenties kunnen hebben voor de 

afweging en besluitvorming in het PIP. 

De provincie Zeeland heeft inmiddels besloten de analyse vorm te geven in een 
zogenaamde aanvulling van het MER, dat tegelijkertijd met het ontwerp-PIP ter inzage 
wordt gelegd en aan de commissie m.e.r. ter (aanvullende) toetsing wordt voorgelegd. 

Dit rapport geeft allereerst een nieuwe inschatting van verkeersintensiteiten op de wegen 
in en rond het gebied Waterdunen na realisatie van de gebiedsontwikkeling op basis van 
het nu voorliggende ontwerp. Op basis hiervan wordt getoetst of de keuze voor een 

hoofdontsluiting via de westelijke slag verantwoord is vanuit verkeersafwikkeling, 
verkeersbeeld en verkeersveiligheid en of hiermee de keuze voldoende onderbouwd kan 

worden. De nieuwe verkeerscijfers dienen ook als basis voor nieuwe geluid- en 

luchtkwaliteitsberekeningen. 

Ook geeft dit rapport antwoord op een aantal aanvullende vragen gesteld door de 

Provincie Zeeland. Deze vragen hebben betrekking op: 

• Effect van mogelijke verbindingsweg Langeweg - Puijendijk; 
• Effect van mogelijke verbindingsweg Langeweg - Nieuwesluisweg ('t Killetje); 

• Effect van het eventueel omdraaien eenrichtingsverkeer op de Panoramaweg; 

• Mogelijke aanvullende maatregelen om eventuele ongewenste effecten te 
voorkomen/te verminderen. 

Daarnaast worden de nieuwe verkeersintensiteiten vergeleken met die uit het MER 2006. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk twee worden de resultaten beschreven van het verkeersonderzoek op basis 

van het voorkeursalternatief. Eveneens zijn hier verschillende aspecten op het gebied van 
verkeersveiligheid in de toekomstige situatie behandeld. In hoofdstuk drie zijn de 
effecten van mogelijke aanvullende maatregelen beschreven. In hoofdstuk vier is een 
vergelijking gemaakt met de resultaten uit het verkeersonderzoek zoals verricht is in het 
kader van het MER uit 2006. Tot slot zijn in hoofdstuk vijf de conclusies en aanbevelingen 
beschreven. 
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2 Verkeer in het voorkeursalternatiefWaterdunen 
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In dit hoofdstuk zijn de verkeerseffecten van het nu voorliggende voorkeursalternatief 

beschreven en geanalyseerd. Op basis van deze analyse is de hoofdvraag beantwoord of 

het huidige voorkeursalternatief op gebied van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid 
verantwoord is. Allereerst is in paragraaf 2.1 de huidige verkeerssituatie beschreven. 

Vervolgens is in paragraaf 2.2 het verkeerseffect van de gebiedsontwikkeling Waterdunen 

beschreven, in paragraaf 2.2.1 de verkeersaantrekkende werking van de recreatieve 

voorzieningen, in paragraaf 2.2.2 het effect van de verdeling van dit verkeer op het 

wegennet, in paragraaf 2.2.3 het effect op verkeersveiligheid. Tot slot zijn in paragraaf 2.3 
de conclusies weergegeven. 

Uitgangspunt in dit rapport is een analyse van weekdagintensiteiten (gemiddelde van 

werkdag en weekenddagintensiteiten). De reden hiervoor is dat de kentallen voor 

verkeersaantrekkende werking van recreatieve voorzieningen geent zijn op weekdag

gemiddelden. Daarnaast wordt ook de verkeersgerelateerde geluidhinder en lucht

kwaliteit berekend met weekdaggemiddelde intensiteiten, conform daarvoor wettelijk 
geldende eisen. In de praktijk zijn de verkeersstromen in het weekend en door de week 

echter verschillend. Door de week, buiten het zomerseizoen, bestaat het verkeer vooral 

uit woon-werkverkeer en is het aandeel recreatiefverkeer over het algemeen laag. In het 

weekend en in het zomerseizoen is het omgekeerd: een hoog aandeel recreatiefverkeer 

en een laag aandeel woon-werkverkeer. Wat maatgevend is, is op voorhand niet aan te 
geven. Buiten het zomerseizoen is naar verwachting de werkdagintensiteit (vooral woon

werkverkeer) maatgevend over de weekenddagintensiteit. Verkeerstellingen in de zomer 

van 2008 (zie ook paragraaf 2.2) laten zien dat het verschil echter gering is: in het 

zomerseizoen is de piekintensiteit tot maximaal 5% hoger dan de werkdagintensiteit. In 
het aanvullend MER zal, voor zover mogelijk op basis van de beschikbare gegevens, nader 

worden ingegaan op de verschillen tussen werkdag en weekenddag en tussen woon-werk 
en recreatief verkeer. 
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Huidige verkeerssituatie 

Huidige verkeersintensiteiten: warme zomerweek 

Gedurende de periode van 26 juli tot en met 1 augustus 2008 zijn verkeerstellingen 
verricht op verschillende locaties in het gebied. In figuur 2.1 zijn de locaties van de 

verkeerstellingen weergegeven. In tabel2.1 zijn de gemiddelde weekdagintensiteiten 
weergegeven. Deze intensiteiten zijn relatief hoog doordat de week waarin gemeten is 

een week met goed zomerweer betrof. 

II 
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Figuur2.1 
bron ondergrond: Google Maps 

Locaties verkeerstellingen periode 26 juli 2008 - 1 augustus 2008 

Locatie Gemiddelde weekdag 

intensiteit zomerweek 

(2008) 

mvt/etm 

1 Langeweg (westelijk dee!) 3.400 

2 Havendijk 2.800 

3 Noordweg 1.050 

4 Zandertje (westelijk dee!) 2.600 

5 Zeeweg 5.000 

6 Puijendijk 3.400 

7 Slikkenburgseweg (noordelijk dee!) 1.850 

8 Nieuwesluisweg (oostelijk dee!) 2.550 

Tabel2.1 

. . ... 
bron: tellingen Jull/augustus 2008, afgerond op vlJftlgtallen 

Intensiteiten huidige situatie 

Op verschillende wegen, welke van belang zijn voor zowel het verkeers-, lucht- als het 
geluidsonderzoek zijn geen verkeerstellingen verricht. Op basis van de gemeten 

intensiteiten zijn inschattingen gemaakt van de intensiteiten op deze wegen. In bijlage 1 

zijn aile verkeersgegevens weergegeven. In dit onderzoek zijn de belangrijkste wegen 
behandeld die binnen het plangebied van de Waterdunen liggen. Wei is een doorrekening 
gemaakt van de verkeerseffecten voor de N675 en de N58 op basis van de gegevens en 

aannames in deze rapportage. 
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Een van de wegen waar geen tellingen zijn verricht, maar wei van specifiek belang voor 

het onderzoek is, de Panoramaweg aan de noordzijde van de Waterdunen. Deze weg 

wordt beschouwd als toeristische route en niet als formele ontsluitingsweg. Ten behoeve 

van het verkeersonderzoek is rekening gehouden met deze beperkte functie van de 

Panoramaweg: bij slecht weer wordt deze weg afgesloten. Echter de weg wordt wei als 

toeristische weg gebruikt. Voor de Panoramaweg is daarom in afstemming met de 

Provincie Zeeland en Waterschap Zeeuws-Vlaanderen een verkeersintensiteit van 500 

mvt/etm ingeschat. 

Een maat om een uitspraak te kunnen doen of een weg een bepaalde intensiteit kan 

afwikkelen is de capaciteit. Wanneer de intensiteit van de weg in de nabijheid van deze 
capaciteit ligt, kan mogelijk het gebruik niet overeenkomen met de vorm en functie van de 

weg en kan congestie (filevorming) optreden. Bij deze wegen is vanuit Duurzaam Veilig 
wenselijk dat de vorm, functie en gebruik met elkaar in overeenstemming zijn. Als 

uitgangspunt voor deze analyse is gehanteerd dat aile wegen in het gebied zijn 

gecategoriseerd als erftoegangswegen. Een erftoegangsweg met een intensiteit van 6.000 
mvt/etm (gebruik) is bij een maximale vormgeving in overeenstemming met de functie. De 

vorm van de wegen in de omgeving van de Waterdunen is niet altijd de maxima Ie, 

waardoor het maxima Ie gebruik in de praktijk lager ligt dan 6.000 mvt/etm. 

Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen heeft aangegeven bermschade langs de wegen te 

willen voorkomen. Bermschade ontstaat wanneer het gebruik hoger is dan de vorm en 
functie. CROW-publicatie 164d (Handboek Wegontwerp Erftoegangswegen) geeft de 

verhouding tussen het maximale gebruik (de capaciteit) en de breedte van de weg weer, 

waarbij berm schade wordt voorkomen. In de huidige situatie overschrijden aile wegen 

deze capaciteit uit CROW-publicatie 164d, met bermschade tot gevolg. 

Huidige intensiteiten: gemiddelde zomerperiode 

Aangenomen wordt, omdat het een telling in de zomerperiode treft, dat in de verkeers

intensiteiten zowel het woon-werk verkeer als het recreatiefverkeer van en naar de 

(bestaande) recreatieve voorzieningen meegenomen zijn. Hierbij is tevens vanuit gegaan 
dat de gemeten week een zeer drukke week was door de combinatie van de zomerperiode 

en hoge temperaturen met weinig regen (bron: www.knmi.nO. Op basis hiervan is 

geoordeeld dat de gemeten periode een van de drukste weken van het jaar is en derhalve 

niet volledig representatief voor een gemiddelde zomerperiode. 

Om de gemeten intensiteiten om te rekenen naar een gemiddelde zomerdag zijn een 
tweetal stappen gehanteerd: 

1. Op basis van telgegevens uit 2000-2003 van het permanente telpunt op de 

Slikkenburgseweg is het verschil berekend tussen de absolute piekdag in de 

zomers van 2000-2003 en het zomergemiddelde Guli & augustus). Hieruit komt 

naar voren dat de gemiddelde zomerintensiteit 60% bedraagt van de maximale 

piekdag. 
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2. Reeds is geconstateerd dat de gemeten periode een zeer drukke periode was 

door de combinatie van de zomerperiode en hoge temperaturen. Het is niet met 
zekerheid te stellen dat de gemeten piek in 2008 de maximale zomerpiek in 2008 

betrof. Om deze reden is gekozen het verschil tussen het zomergemiddelde en 

absolute piek te verkleinen door de absolute piek uit 2000-2003 te verlagen met 

25%. Uit deze berekening voIgt dat de gemiddelde zomerintensiteit op 80% 

gesteld moet worden ten opzichte van de gemeten periode (2008). Hiermee wordt 
in goed beeld van de gemiddelde zomerperiode verkregen. 

Verkeersverdeling vanaf bestaande recreatie voorzieningen: Napoleon Hoeve 

In figuur 2.2 is de procentuele verdeling van de verkeersstromen van de Napoleon Hoeve 
weergegeven. De percentages geven aan welk deel van het totale verkeer op het 
desbetreffende wegvak rijdt. De verdeling van het verkeer is ingeschat op basis van inge

schatte reistijden (snelste routes tussen bestemmingen) en is afgestemd met de Provincie 
Zeeland en het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. De verdeling van het verkeer is 
gebaseerd op de volgende aannames: 

• lets meer dan de helft van het verkeer heeft een bestemming in Breskens, ten 
westen van Breskens, of gaat via de Rijksweg naar zijn bestemming. Dit verkeer 
rijdt hoofdzakelijk via de snelste route, de Langeweg (40% totaal). Daarnaast rijdt 
ongeveer 15% van het totale verkeer via de Nieuwesluisweg. De inschatting is dat 
deze weg nog relatiefvaak wordt gebruikt door bezoekers van de Napoleon Hoeve, 
doordat deze eveneens een logische route vormt in de richting van Breskens. 

• De inschatting is dat ongeveer 40% van het verkeer rijdt in de richting van de 
N675. Het merendeel van het verkeer rijdt via de meest snelle route, de 
Slikkenburgseweg. Een klein deel van het verkeer, rijdt via de Puijendijk. 

• Tot slot rijdt een deel van het verkeer richting Zwarte Gat en Kruishoofd. De 
verwachting is dat dit zeer beperkt is. Hiermee rijdt 10% van het totale verkeer over 
de Walendijk. 

Zwar K-!l : ta-:hC' 
KH'cio: 

Figuur 2.2 
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bron ondergrond: Google Maps 

Verdeling verkeersstromen van en naar huidige camping huidige situatie 

Autonome verkeersintensiteiten 

Autonoom groeien de verkeersintensiteiten op de wegen. Dit als gevolg van een 
(landelijke) groei in automobiliteit. In het gebied zijn, voor zover bekend, geen grote 

ruimtelijke ontwikkelingen voorzien die bovenop de groei in automobiliteit tot een 
toename van verkeersintensiteiten leiden. 

,-
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In deze analyse is uitgegaan van een autonome groei van 1 % per jaar. De intensiteiten in 
2008 (gecorrigeerd naar zomerperiode) en 2020 zijn weergegeven in tabel 2.2. Hierin zijn 

extra telpunten aan toegevoegd, waar niet is gemeten. De intensiteiten op deze telpunten 
zijn schattingen, gebaseerd op de origineie tellingen en zijn afgestemd met de Provincie 
Zeeland. 

Figuur 2.3 
bron ondergrond: Goog\e Maps 

Locaties verkeerstellingen periode 26 juli 2008 -1 augustus 2008 

Locatie Gemiddelde Gemiddelde Toename 

weekdag weekdag 

intensiteit intensiteit 
(2008) (2020) 

mvt/etm mvt/etm mvt/etm 

1 Langeweg (west) 2.750 3.100 350 

1a Langeweg (oost) 3.600 4.050 450 

2 Havendijk 2.250 2.500 250 

3 Noordweg (west) 800 950 150 

4 Zandertje (west) 2.100 2.350 250 

4a Zandertje (oost) 2.000 2.250 250 

5 Zeeweg 4.000 4.500 500 

6 Puijendijk (west) 2.700 3.050 350 

6a Puijendijk (oost) 2.150 2.450 300 

7 Slikkenburgseweg 1.500 1.650 150 

8 Nieuwesluisweg (west) 2.050 2.300 250 

8a Nieuwesluisweg (oost) 2.400 2.700 300 

9 Panoramaweg 400 450 50 

10 Walendijk 2.400 2.750 350 

11 VenegdeSukkenburgseweg - - -
12 Noordweg (oost) 2.400 2.700 300 

Tabel2.2 

... 
afgerond op vlJftlgtallen 

Intensiteit wegen inclusief autonome groei 2020 
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2.2 Verkeerseffect Waterdunen 

2.2.1 Verandering in verkeersaantrekkende werking recreatieve voorzieningen 

blad 9 van 28 

In de ontwikkeling van de Waterdunen zijn nieuwe recreatieve voorzieningen voorzien. 

In het gebied ligt al een camping met stacaravans en zomerwoningen. In het kader van de 
gebiedsontwikkeling Waterdunen worden de stacaravans en zomerwoningen vervangen 
door een viersterrenhotel en een informatiecentrum, duincamping en recreatiewoningen. 

Op basis van CROW-publicatie 272: "Verkeersgeneratie voorzieningen" is de verkeers
aantrekkende werking bepaald de verschillende voorzieningen. 

Effect verdwijnen recreatieve functies 
In het MER uit 2006 zijn aantal eenheden gegeven van de huidige verblijfsrecreatie op de 
huidige camping. Hier zijn aanwezig: 

• 135 Stacaravansj 
• 30 Zomerwoningenj 

• 130 Seizoensplaatsen (camping); 

• 350 Toeristische plaatsen (camping). 
Ten behoeve van de berekening van de verkeersgeneratie zijn de aantallen van de 
stacaravans en zomerwoningen gecombineerd. Deze beide functies zijn het meest 
vergelijkbaar met een bungalow, waarvoor kentallen beschikbaar zijn. Per 10 bungalows 

worden 23,2 motorvoertuigen per etmaal geproduceerd. De camping produceert per 10 

plaatsen 3,6 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm). Op basis hiervan is de 
verkeersgeneratie op een gemiddelde weekdag als voigt ingeschat: 

• Stacaravan/Zomerwoning: 165 woningen * 2,32 mvt/etm = 382 mvt/etm; 

• Camping: 480 kampeerplaatsen * 0,36 = 173 mvt/etm. 
Deze totale hoeveelheid verkeer van ongeveer 550 mvt/etm in de huidige situatie 
verdwijnt met de ontwikkeling van Waterdunen. 

Effect nieuwe recreatieve functies 
Voor het toevoegen van functies wordt gerekend met een worst-case scenario: een 

maximale invulling met nieuwe recreatieve functies: 

• Viersterrenhotel: 80 kamersj 

• Informatiecentrumj 
• Recreatiewoningen: 400 woningenj 

• Camping: 300 kampeereenheden. 
Uitgangspunt hierbij is een viersterrenhotel in het buitengebied. Per 10 kamers genereert 
een viersterrenhotel30,4 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm). 

Ten aanzien van het informatiecentrum is gesteld in het MER uit 2006, dat deze in het 
drukste uur 147 motorvoertuigbewegingen met zich meebrengt. De aankomsten en 

vertrekken vinden plaats gedurende 5 uur per dag. 
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De verkeersproductie van de recreatiewoningen (bungalows) en camping (uitgangspunten 

zie hierboven) is als voigt ingeschat: 

• Hotel: 80 kamers * 3,04 mvt/etm = 243 mvt/etm; 

• Informatiecentrum: 147 mvt/uur (drukste uur) * 5 uur (periode van 

aankomst/vertrek)= 735 mvt/etm; 

• Bungalows: 400 bungalows * 2,32 = 928 mvt/etm; 

• Camping: 300 kampeerplaatsen * 0,36 = 108 mvt/etm. 
rotale verkeersgeneratie = ca. 2.000 mvt/etm 

In totaalleidt ontwikkeling van Waterdunen tot een toename in verkeer van ca. 1.500 
mvt/etm. 

Effect parkeelVoorzieningen 

Naast deze nieuwe voorzieningen worden twee nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd in de 

nabijheid van de twee "slagen"(in de nabijheid van het strand). Op basis van ervaringen 

van medewerkers van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen met illegaal geparkeerde auto's 
is de grootte van het aantal parkeerplaatsen berekend. De grondslag van deze 

berekeningen is niet bekend, aileen de aantallen van de grootte van het aantal parkeer

plaatsen. Hieruit blijkt dat bij de westelijke "slag" een parkeerterrein van 1.000 

parkeerplaatsen gerealiseerd wordt en bij de oostelijke "slag" een parkeerterrein van 250 
parkeerplaatsen. Omdat dit de al bestaande parkeervraag faciliteert wordt ervan 

uitgegaan dat dit niet leidt tot nieuwe verkeersbewegingen. 

Verandering in wegenstructuur 

In het kader van de gebiedsontwikkeling Waterdunen is een aantal wijzigingen in de 

structuur van de wegen in het gebied voorzien ten opzichte van de huidige situatie. 

Dit om het verkeer van en naar de kust meer dan in de huidige situatie afte wikkelen over 

de "slagen", de ontsluitingsroutes ten westen (primair) en oosten (secundair) van het 

gebied en het middengebied beschikbaar te maken voor de andere onderdelen van de 
gebiedsontwikkeling (o.a. natuurontwikkeling). 

Centraal in de structuur staan twee toegangsroutes tot het gebied: een westelijke slag 

(via de Havendijk/Puijendijk/Walendijk) en een oostelijke slag (via de Rijksweg/Langeweg 
(oostelijk dee!) en een verlegde Slikkenburgseweg). De westelijke slag is voorzien als 

hoofd aan- en afvoerroute van de nieuwe recreatieve voorzieningen in het gebied. 
In de nieuwe verkeersstructuur komt een aantal wegen te vervallen: Langeweg (westelijk 

dee!), Slikkenburgseweg en Zandertje (westelijk dee!). In figuur 2.3 is de nieuwe 
wegenstructuur weergegeven. 
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Oostelijke slag 

Figuur2.3 

Westelijke slag 

Bron ondergrond: Presentatie inrichtingsplan op hoofdlijnen d.d. 15 april 2009 

Nieuwe verkeersstructuur 

Gevolg van de wijziging van de wegenstructuur is dat: 

• het verkeer op het Zandertje, de Slikkenburgseweg, het westelijk deel van de 
Langeweg verdwijnt; 

• het verkeer op de Puijendijk en de Havendijk toeneemt; 

• nieuw verkeer wordt gerntroduceerd op de verlegde Slikkenburgseweg; 

• het verkeer op de Nieuwesluisweg afneemt. 

Ten behoeve van de doorrekening van de effecten op het wegennet is aangenomen dat 

75% van het verkeer op de verlegde Slikkenburgseweg momenteel op de huidige 

Slikkenburgseweg rijdt (excl. verkeer Napoleon Hoeve). Deze aanname is gebaseerd op 
inschattingen van reistijden en lokale kennis van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Dit 

betekent een basisintensiteit van ongeveer 800 mvt/etm (=(huidige intensiteit - Napoleon 

Hoeve) * 75%). Deze intensiteit vormt eveneens de basis voor het telpunt van de 
Langeweg (oost). 

Het verkeer van de Nieuwesluisweg dat in de toekomstige situatie niet via de 
Slikkenburgseweg rijdt, wordt over het omliggende wegennet verdeeld, uitgaande van 

1.200 mvt/etm (verkeer Nieuwesluisweg west - Verlegde Slikkenburgseweg). Van het 
nieuw toe te delen verkeer is aangenomen (op basis van reistijden en lokale kennis) dat at 

het verkeer op de Nieuwesluisweg west een bestemming heeft in de omgeving van de 

Waterdunen/Zwarte Gat. Dit betekent een toename van 1.200 mvt/etm op de Havendijk 
en Puijendijk. 

Verandering in verkeersverdeling vanaf nieuwe recreatie voorzieningen 
De nieuwe locatie van recreatieve voorzieningen en de verandering in wegenstructuur 

leidt tot een andere verdeling van het recreatieve verkeer. Dit is weergegeven in figuur 

2.4. Hierbij is uitgegaan van een eenrichtingsverkeer in het bungalowpark. Dit betekent 

aile aankomende verkeersbewegingen via de Puijendijk het gebied nadert en aile 

vertrekken verkeersbewegingen via de verlegde Slikkenburgseweg het gebied verlaat. 

Hierbij staat het vertrekkende verkeer van het bungalowpark ongeveer gelijk aan 25% van 

het totale nieuw gegenereerde hoeveelheid verkeer. 
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Het verkeer van de overige voorzieningen nadert en verlaat het gebied via de Puijendijk. 

Dit betekent dat 75% van het totale verkeer het gebied nadert en verlaat via de westelijke 

slag. WeI dienen extra maatregelen (bijv. selectieve toegankelijkheid) genomen te worden 

om sluipverkeer via de Panoramaweg te voorkomen. 

Figuur2.4 

---3)~ Naderingsrichting 

Bran: Presentatie inrichtingsplan op hoofdlijnen d.d. 15 april 2009 

Verdeling verkeersstromen nieuwe recreatieve voorzieningen 

Verandering in verkeersintensiteiten 

Tabel2.3 geeft de verkeersintensiteiten na ontwikkeling van de Waterdunen in relatie tot 

de verkeersintensiteiten in de autonome situatie. 
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Locatie Gemiddelde Gemiddelde Verschil 

weekdag weekdag Absoluut Percentueel 
intensiteit intensiteit 

(2020) (2020) 

autonoom Waterdunen 

mvt/etm mvt/etm mvt/etm % 

1 Langeweg (west) 3.100 0 -3.100 -100 % 

1a Langeweg (oost) 4.050 1.950 -2.100 -50 % 

2 Havendijk 2.500 5.000 2.500 +50% 

3 Noordweg (west) 950 950 0 0% 

4 Zandertje (west) 2.350 0 -2.350 -100 % 

4a Zandertje (oost) 2.250 1.450 -600 -35% 

5 Zeeweg 4.500 4.450 -50 -1 % 

6 Puijendijk (west) 3.050 5.750 2.700 +90% 

6a Puijendijk (oost) 2.450 5.100 2.650 +110% 

7 Slikkenburgseweg 1.650 0 -1.650 -100 % 

8 Nieuwesluisweg (west) 2.300 1.800 -500 -20 % 

8a Nieuwesluisweg (oost) 2.700 2.200 -500 -20 % 

9 Panoramaweg 450 450 0 0% 

10 Walendijk 2.750 4.200 1.450 50% 

11 Verlegde Slikkenburgseweg 0 1.150 1.150 100% 

12 Noordweg (oost) 2.700 5.200 2.500 95% 
... 

Tabel2.3 
afgerond op vlJftlgtallen 

Verkeersintensiteiten 2020 met en zonder Waterdunen 

Ontwikkelingvan de Waterdunen leidt op de Havendijk, Puijendijk, Walendijk en 
Noordweg (oost) tot een toename van verkeer: ca. 2.500 mvt/etm, een verdubbeling ten 
opzichte van de autonome verkeersintensiteit. Zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven 
liggen twee oorzaken aan de toename ten grondslag: 

• Ontwikkeling van recreatieve voorzieningen in het westelijk deel van het 
plangebied met een hoofdontsluiting richting het westen (over de Havendijk, 

Puijendijk en Walendijk); 
• Knippen van de wegen in het centrale deel van het plangebied, waardoor het 

verkeer zich via andere routes verspreidt. 
Beide aspecten zijn ieder verantwoordelijk voor ca. 50% van de toename. Daarnaast zijn 
deze aspecten eveneens verantwoordelijk voor een daling van de hoeveelheid verkeer op 
de oostelijke slag (Langeweg, Zandertje, (verlegde) Slikkenburgseweg en 

Nieuwesluisweg. 

Op de Havendijk, Puijendijk en Noordweg komt de toekomstige gemiddelde intensiteit 

tussen de 5.000 en 6.000 mvt/etm te liggen. Tervoorkomingvan bermschade dienen de 
wegen volgens de maximale profilering ingericht dienen te worden, conform de Essentiele 
HerkenbaarheidsKenmerken (CROW-publicatie 203). In de praktijk betekent dit een 

verbreding van de wegen die de westelijke slag vormen. 

De oostelijke slag is aanzienlijk rustiger met gemiddelde zomerintensiteiten tot ongeveer 
2.000 mvt/etm. Om bij dergelijke intensiteiten bermschade te voorkomen is een 

wegbreedte van tussen de 5,00 en 5,50 m. wenselijk. 
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Een aandaehtspunt in de planvorming is de Panoramaweg. Deze is niet geclassifieeerd als 

ontsluitingsroute, maar als toeristisehe route. Deze weg is niet ingerieht om grote 

hoeveelheden verkeer te verwerken. Om sluipverkeer via deze route te voorkomen dienen 

aanvullende maatregelen genomen om het gebruik van deze weg als sluiproute te 

ontmoedigen. 

In tabel2.3 zijn niet de provinciale wegen opgenomen. WeI zijn de verkeerseffeeten op 

deze wegen berekend en zijn te vinden in Bijlage 1. Hierbij is er vanuit gegaan het meeste 

verkeer de Waterdunen nadert via de N675 uit de riehting van de N58. Deze weg groeit de 

intensiteit door de ontwikkeling van de Waterdunen met 30% ten opzichte van de 
autonome situatie in 2020. 

In deze studie is gerekend met gemiddelde zomerintensiteiten, waarop aanbevelingen 
zijn gegeven omtrent de dimensionering van de wegen. Bij een uiteindelijk ontwerp van 

de inriehting van deze wegen dienen twee zaken goed in ogensehouw worden genomen: 
1. Piekperiode: in toeristisehe gebieden als de Waterdunen is sprake van 

intensiteiten die per seizoen sterk versehillen. In deze rapportage is hierop reeds 

ingegaan en is gerekend met eijfers die representatief zijn voor een gemiddelde 

zomerdag. De intensiteiten op absolute piekdagen (ongeveer 5 per jaar) zijn 

echter hoger dan de intensiteiten op een gemiddelde zomerdag. Op deze 
piekdagen kan het voorkomen dat er een hapering in de verkeersafwikkeling 

ontstaat, omdat het aanbod van verkeer gedurende korte tijd groter is dan de 

wegcapaciteit. Doordat er is gerekend met een gemiddelde zomerdag en niet met 

een gemiddelde jaardag, is dit verschil relatief beperkt. De hapering die in het 
verkeer kan ontstaan is dan ook acceptabel, mede gezien het beperkte aantal 

keer dat een dergelijke situatie zich voordoet. Ook in een gebied zonder sterke 

seizoensinvloeden zijn dergelijke pieken in het verkeersaanbod gangbaar en het 

is niet raadzaam het wegennet op de maximale pie ken in het verkeersaanbod te 
dimensioneren. 

2. Reeds is geeonstateerd dat de zomerperiode, veel drukker is dan de overige 

periode van het jaar. Doordat de wegen gedimensioneerd zijn om de 

verkeersintensiteiten in de zomer afte wikkelen, ontstaat het risico op 
snelheidsovertredingen in de rest van het seizoen. Immers zijn de wegen breed 

genoeg en is weinig verkeer aanwezig. Derhalve wordt aanbevolen voldoende 

snelheidsremmende maatregelen te treffen om een dergelijke situatie zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

De hoeveelheid verkeer in de toekomstige situatie na ontwikkeling van de Waterdunen 

kan worden afgewikkeld op het wegennet. Hierbij dienen vorm, functie en gebruik 

overeen te komen. Ten opzichte van de huidige situatie dient de vorm aangepast te 

worden aan de toekomstige functie en gebruik. Hierbij dient weI rekening gehouden te 
worden met de situatie waarin zich een sterke seizoenspiek voordoet. 
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Effect op verkeersveiligheid 

Fietsers 
In het vorige hoofdstuk zijn de intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer beschreven. 

Hieruit blijkt dat op de Zeeweg, Puijendijk en de Havendijk de intensiteit hoger is dan 

3.000 mvt/etm. Bij een dergelijke intensiteit is het conform CROW-publicatie 230 

"Ontwerpwijzer Fietsverkeer" wenselijk om een fietspad te realiseren. Langs de Puijendijk 

en Havendijk is reeds een vrijliggend fietspad aanwezig, waarmee aan deze wens wordt 

voldaan. Dit is eveneens conform de regels van de Provincie Zeeland voor de "slagen". Op 
basis van deze regels is bij de aanleg van de verlegde Slikkenburgseweg eveneens een 
fietspad benodigd. 

Zoals reeds beschreven is een knip gemaakt in het Zandertje, waardoor twee "slagen" zijn 
ontstaan. Hierbij is het voor het autoverkeer niet mogelijk om van de ene slag naar de 

andere te gaan ter hoogte van de Westerschelde. Op dit punt is reeds een fietsverbinding 

aanwezig welke parallelloopt aan de Panoramaweg. Door de aanwezigheid van deze 
fietsverbinding worden sterke omrijdbewegingen voor fietsers voorkomen. 

Op basis van de intensiteiten is het wenselijk dat een fietsvoorziening langs de Zeeweg 

wordt gerealiseerd ten behoeve van de verkeersveiligheid van de fietsers. Dit staat op 

zieht los van de ontwikkeling van de Waterdunen: het probleem bestaat al in de autonome 
situatie. Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen heeft reeds aangegeven gestart te zijn met 

de aanleg van dit fietspad. 

Een aandachtspunt voor de fietsveiligheid is de kruising Puijendijk - Noordweg. De wijze 

waarop de fietsers de Puijendijk dienen over te steken is niet optimaal. De fietsers uit 

westelijke riehting moeten zieh opstellen op de Noordweg. Hierbij kunnen mogelijke 

conflicten ontstaan met het verkeer op de Noordweg. Daarnaast hebben fietsers geen 
volledig zieht op de Puijendijk. Ten behoeve van een verkeersveilige oversteek wordt 

geadviseerd dat de fietsers aan de zijkanten van de Noordweg een aparte oversteek, 

eventueel met middeneiland, krijgen. Hiermee wordt een veilige oversteek voor fietsers 
van de Puijendijk gewaarborgd. 

Kruispunten 
De verschillende wegen zijn allemaal erftoegangswegen buiten de bebouwde kom, met 

een snelheidsregime van 60 km/h. Conform CROW-publicatie 164d: Handboek 
Wegontwerp - Erftoegangswegen zijn kruisingen van deze wegen in principe 

gelijkwaardig. Onder verschillende voorwaarden kan hiervan worden afgeweken, een van 
deze voorwaarden is het allureverschil tussen beide wegen. De Noordweg is een 

erftoegangsweg type 2 die aansluit op de Puijendijk (erftoegangsweg type 1), vanwege dit 
allureverschil en de oversteek van de fietsers is gekozen voor een voorrangskruising. 

Deze dient gehandhaafd te worden. De overige kruisingen voldoen aan de eisen van het 

Handboek Wegontwerp. Geadviseerd wordt om de kruising Slikkenburgseweg - Puijendijk 

/ Havendijk als voorrangskruising in te richten. Immers vervalt de doorgaande route van 

de Slikkenburgseweg, waardoor minder verkeer over deze weg komt en een allureverschil 

kan ontstaan. 
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Oversteeklocaties bij parkeerterreinen 
Bij realisatie van de Waterdunen worden twee nieuwe parkeerterreinen gerealiseerd. Om 

naar het strand te gaan dienen de bezoekers de Walendijk, dan wei de Nieuwesluisweg 

over te steken. Voor een veilige oversteek dienen locaties aangewezen te worden in de 

nabijheid van de strandopgangen waar bezoekers veilig kunnen oversteken. Ten behoeve 

van een veilige oversteek is een middeneiland niet noodzakelijk, maar dit kan aan de 

Walendijk wei wenselijk zijn. 

2.3 Conclusie 

blad 16 van 28 

Op basis van de verkeersanalyse van het geformuleerde voorkeursalternatief zijn de 
volgende conclusies getrokken: 

• In de huidige en autonome situatie van het verkeer, zonder ontwikkeling van de 
Waterdunen, is de intensiteit op het wegennet reeds dermate hoog dat er 

bermschade optreedt; 

• Ontwikkeling van Waterdunen leidt op de westelijke slag (Havendijk, Puijendijk 
en Walendijk) tot een toename van ca. 2.500 mvt/etm in 2020, een verdubbeling 

van de verkeersintensiteit ten opzichte van de autonome situatie. Deels wordt dit 

veroorzaakt door nieuwe recreatieve voorzieningen aan de westzijde van het 

plangebied, deels door de aanpassing van het wegennet. 

• Ten behoeve van de ontwikkeling van de Waterdunen dient de profilering van de 
wegen te worden afgestemd met de verwachte intensiteiten, waarbij bermschade 

voorkomen dient te worden. Hierbij dient eveneens rekening gehouden te worden 

met de effecten van de sterke seizoenspiek. Na aanpassing van de wegen doen 
zich na ontwikkeling van de Waterdunen geen capaciteitsproblemen voor; 

• Er is een verkeersveilige situatie voor de fietsers. Wei worden verbeteringen 
geadviseerd voor de kruising Noordweg - Puijendijk en de Zeeweg; 

• De kruisingen zijn conform de richtlijnen. Geadviseerd wordt de kruising 
Slikkenburgseweg - Puijendijk/Havendijk in te richten als voorrangskruising; 

• Ten behoeve van verkeersveilige oversteken naar het strand dienen bezoekers 
zoveel mogelijk geconcentreerd over te steken bij aangewezen oversteeklocaties. 
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3 Effecten mogelijke aanvullende maatregelen 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de Qverige vragen van de provincie Zeeland, 

zoals beschreven in de inleiding. Door de Provincie Zeeland is gevraagd aanvullend en 

globaal de effecten van twee mogelijke verbindingswegen te beschrijven. De twee 
mogelijke verbindingswegen zijn: 

• Puijendijk - Langeweg; 

• Nieuwesluisweg - Langeweg. 

Daarnaast is gevraagd om de effecten van het omdraaien van het eenrichtingsverkeer op 
de Panoramaweg te beschrijven. 
Tot slot zijn in dit hoofdstuk twee alternatieve maatregelen beschreven. 

3.1 Extra verbindingswegen 

3.1.1 Puijendijk- Langeweg 

blad 17 van 28 

Door een verbindingsweg tussen de 
Puijendijk en de Langeweg te 
realiseren ontstaat een verbinding 
tussen de twee slagen van de 

Waterdunen. 

In de huidige situatie is deze 
verbindingsweg reeds aanwezig en 
wordt gevormd door de Slikken
burgseweg en de Langeweg. ---

~ Mogelijke verbindingsweg Deze verbindingsweg is opgenomen 
in het MER 2006 en is in tabel 3.4 
vergeleken met het 
voorkeursalternatief. Op basis van 

Figuur 4.1: Mogelijke verbindingsweg Puijendijk
langeweg 

deze vergelijking is de verwachting dat deze weg als doorgang tussen Breskens en het 
gebied ten westen van de Waterdunen gaat functioneren. Hierdoor wordt naar de 
verwachting de verkeersintensiteit op de Havendijk lager en ontstaat een directere route 
richting Breskens. 

Ter ontlasting van de Puijendijk heeft deze verbindingsweg een gering effect, omdat het 

verkeer naar de nieuwe voorzieningen geen extra alternatiefwordt geboden. 
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Nieuwesluisweg - Longeweg 

Tussen de Nieuwesluisweg en de 

langeweg ligt momenteel de 

Kieweg. Deze weg is een relatief 

smalle weg met een klein deel 

eenrichtingsverkeer en dient als 

ontsluiting van de recreatieparken 

aan deze weg. Er zijn geen 

verkeerstellingen beschikbaar voor 
de Kieweg. De verwachting is dat 

zich geen capaciteitsproblemen 

voordoen. 

De Kieweg kan mogelijk dienen als 

alternatiefvoor de verlegde 

~ 
oranJewoud 

Figuur 4.1: Mogelijke verbindingsweg Nieuwesluisw 

-langeweg 

Slikkenburgseweg. Hiervoor dienen aanpassingen te worden gedaan aan de Kieweg, 
waaronder een verbreding van deze weg am het verkeer. Deze weg heeft momenteel 

echter hoofdzakelijk een verblijfsfunctie door de omliggende recreatieparken. De 

bezoekers van deze parken lopen de Kieweg richting het strand. Vanwege deze 

verblijfsfunctie is het niet wenselijk am deze weg te gebruiken als verbindingsweg. 

3.2 Andere richting Panoramaweg 

blad 18 van 28 

De Panoramaweg behoudt in de toekomst het eenrichtingsverkeer in oostelijke richting. 
Wanneer deze richting van het verkeer wordt omgedraaid wordt een extra mogelijkheid 

geboden am de recreatieve voorzieningen te naderen uit oostelijke richting. 

Een direct effect in de totale intensiteit van het verkeer heeft het veranderen van het 

eenrichtingsverkeer niet. WeI heeft het eenrichtingsverkeer effect op de richting van het 
verkeer. Vooropgesteld wordt dat de huidige functie van de weg (toeristisch) hierbij dient 

te worden behouden. Het is dus wenselijk dat de hoeveelheid verkeer laag blijft. Bij het 

omdraaien van het eenrichtingsverkeer neemt het sluipverkeer richting de entree van de 
recreatieve voorzieningen toe. Immers dient dit verkeer via de westelijke slag te rijden. 

Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen heeft de sterke wens geuit om de Panoramaweg te 

behouden als toeristische route en niet als ontsluitingsweg. Op basis hiervan is het 
onwenselijk om ingrepen te doen in de Panoramaweg, waardoor verkeersstromen 
wijzigen en mogelijk meer verkeer komt te rijden over de Panoramaweg. 
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Mogelijke overige maatregelen 

Scenario's 

De berekeningen van het verkeersonderzoek zijn gebaseerd op de gemiddelde 

zomerperiode. Op enkele dagen van het jaar, wanneer de temperaturen zeer hoog zijn, is 

de verwachting dat veel meer verkeer op de Waterdunen afkomt. De gemeente Zandvoort 
heeft verschillende scenario's beschikbaar hoe om te gaan met verkeer op zulke 

topdagen. Onderdeel van deze scenario's is de inzet van verkeersregelaars op kritieke 

punten. Het verdient de aanbeveling dat dergelijke scenario's ontwikkeld worden voor de 
Waterdunen ter voorkoming van mogelijke problemen op dergelijke topdagen. 

Strandbus 

Een mogelijkheid om de verkeersdrukte op meerdere strandlocaties in de zomer te 

ontlasten is de inzet van een strandbus die bezoekers van een centrale parkeerplaats 

naar de kust brengt. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Renesse. Vanaf een centrale 
locatie wordt gratis vervoer geboden naar strand, campings en hotels. 

Wit een dergelijk principe slagen dient dit weI bij voorkeur in groter verband langs de kust 

van Zeeuws Vlaanderen uitgevoerd te worden en dienen afspraken gemaakt te worden 

met de ondernemers van de verschillende voorzieningen. Daarnaast dient het "slagen"

beleid van de Provincie te worden aangepast dat uitgaat van parkeerplaatsen zo dicht 
mogelijk bij het strand. 
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4 Vergelijking met MER 2006 

Ten opzichte van het verkeersonderzoek verricht in 2006, in het kader van de MER 

Waterdunen, is een aantal verschillen geconstateerd in de uitgangspunten. 
Deze zijn hieronder puntsgewijs behandeld. 

4.1 Verkeersgeneratie 

In 2006 is de verkeersgeneratie berekend op basis van aannames van 
bezoekersaantallen, autogebruik etc. Tussen 2006 en 2009 zijn kencijfers van de CROW 

beschikbaar gekomen ten aanzien van verkeersaantrekkende werking van recreatieve 

voorzieningen. Deze kentallen zijn gebaseerd op empirisch onderzoek en hebben 
derhalve een hogere betrouwbaarheidsfactor. Op basis van deze nieuwe kencijfers is een 
herberekening gemaakt van de verkeersgeneratie van het voorgenomen hotel. In tabel3.1 
zijn de verschillen tussen MER 2006 en VKA 2009 weergegeven. Hieruit blijkt dat het 
hotel, camping en recreatiewoningen meer verkeer genereren dan in het MER van 2006 is 
aangenomen, ongeveer 700 mvt/etm. 

De verkeersgeneratie van het informatiecentrum is gelijk gebleven ten opzichte van de 

berekeningen in de MER van 2006. 

Functie MER Waterdunen (2006) VKA(2009) 

Hotel 50 mvt/etm 243 mvt/etm 

Camping 180 mvt/etm 108 mvt/etm 
Recreatiewoningen 300 mvt/etm 928 mvt/etm 
Werknemers 55 mvt/etm -
Totaal 585 mvt/etm 1279 mvt/etm .. 
TabeI3.1: Verschillen verkeersgeneratie MER Waterdunen en hUldlg onderzoek 

4.2 Verkeerstellingen 

blad 20 van 28 

Ten tijde van het MER waren er niet of nauwelijks verkeersintensiteiten in het gebied 
beschikbaar. In het MER zijn daarom op basis van de beperkte beschikbare tellingen, 
ingeschatte reistijden (snelste routes tussen bestemmingen) en lokale kennis 
intensiteiten ingeschat. In tabel3.2 zijn de gegevens uit het MER 2006 en de verrichte 
verkeerstellingen in 2008 naast elkaar gezet. 

Locatie Tellingen 2006 Tellingen 2008 Verschil 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

mvt/etm 
Langeweg 2.000 

Havendijk 1.400 
Noordweg1

) 700 
Zandertje1

) 2.300 
Zeeweg1

) 2.300 

Puijendijk 750 
Slikkenburgseweg1

) 2.300 

Nieuwesluisweg1
) 2.300 

Panoramaweg1
) 2.300 

Figuur 3.2: Verkeerstellingen 2006 en 2008 
1) Tellingen uit 2006 zijn inschattingen van de intensiteit 

mvt/etm 

3.400 

2.800 

1.050 

2.450 

5.000 

3.400 

1.850 

2.550 

-

Absoluut % 

mvt/etm % 

1.400 70 

1.400 100 

350 -
150 7 

1.700 74 

2.650 353 

-450 -20 

150 6,5 

- -
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Uit tabel3.2 komt naar voren dat de gemeten intensiteiten uit 2008 bijna overal hoger zijn 

dan in de tellingenjaannames uit 2006. Met name op de Langeweg, Havendijk, Zeeweg en 

Puijendijk zijn de verschillend aanzienlijk. De verkeerstellingen zijn momentopnames en 

afhankelijk van het seizoen waarin zij verkregen zijn. De tellingen uit 2008 zijn verricht in 
het hoogseizoen waardoor naar verwachting een correct beeld is verkregen van de 

daadwerkelijke verkeersdrukte gedurende de piekperiode van het jaar. WeI is een 
correctie uitgevoerd ter berekening van de gemiddelde zomerperiode. 

4.3 Wegenstructuur 

In het MER 2006 was in het voorkeursalternatief "Gevarieerd") het verdwijnen van de 

wegen Zandertje (westelijk dee!) en Slikkenburgseweg (noordelijk dee!) voorzien en de 

aanleg van een nieuwe, meer oostelijk gelegen Slikkenburgseweg. In alternatief 
"Natuurlijk"was ook het verdwijnen van het westelijk deel van de Langeweg voorzien. 
Het nu voorliggende VKA is wat betreft wegenstructuur dan ook het meest vergelijkbaar 
met de variant "Natuurlijk 2020" uit het MER 2006. 

4.4 Locatie voorzieningen 

De locatie van het hotel en informatiecentrum zijn gewijzigd ten opzichte van het MER. 
Deze zijn verplaatst van de locatie aan de Slikkenburgseweg naar de locatie in de 

omgeving van de kruising Panoramaweg· Walendijk. Op deze locatie was in het MER 

2006 de camping en recreatiewoningen reeds gepland. Hierbij is eveneens een wijziging 
opgetreden in de toegang van de voorzieningen die via de westelijke slag (route 
Puijendijk en Havendijk) komt te lopeno In het MER 2006 waren de voorzieningen 
bereikbaar via de oostelijke slag. Concreet betekent dit een extra verkeersdruk op de 

westelijke slag route. 

4.5 Verschillen verkeersintensiteiten na ontwikkeling Waterdunen 

blad 21 van 28 

In deze paragraaf zijn de verkeersintensiteiten uit het MER 2006 afgezet tegen de 

intensiteiten van het VKA 2009. Hierbij is als eerste de variant "Natuurlijk 2020" 
behandeld, die qua verkeersstructuur het beste vergelijkbaar is. Daarnaast is het 
voorkeursalternatief uit het MER 2006, "Gevarieerd 2020" vergeleken met de 

verkeersintensiteiten van het VKA 2009. 
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Locatie MER 2006 VKA2009 Verschil 

II Natuurlijk" Absoluut Percentuel 

mvt/etm mvt/etm mvt/etm % 

1 Langeweg (west) 0 0 0 

la Langeweg (oost) 5.300 1.950 -3.350 

2 Havendijk 1.100 5.000 3.900 

3 Noordweg (west) 0 950 950 

4 Zandertje (west) 0 0 0 

4a Zandertje (oost) 4.900 1.450 -3.450 

5 Zeeweg 2.750 4.450 1.700 

6 Puijendijk (west) 2.550 5.750 3.200 

6a Puijendijk (oost) 2.550 5.100 2.550 

7 Slikkenburgseweg 0 0 0 

8 Nieuwesluisweg (west) 1.850 1.800 -50 

8a Nieuwesluisweg (oost) 1.850 2.200 350 

9 Panoramaweg 500 450 -50 

10 Walendijk 3.450 4.200 750 

11 Verlegde Slikkenburgseweg 3.000 1.150 -1.850 

12 Noordweg (oost) 1.100 5.200 4.100 

Tabel3.3: Intensiteiten variant "Natuurlijk 2020" en definitief ontwerp 
voorkeursalternatief 

0% 

-65 % 

355 % 

100% 

0% 

-70% 

60% 

125 % 

100% 

0% 

-5 % 

20% 

10% 

20% 

-60 % 

375 % 

Uit deze vergelijking komt naar voren dat de intensiteiten op basis van het VKA hoger zijn, 
dan in het MER voor de variant "Natuurlijk 2020" zijn weergegeven. De Havendijk, 
Zeeweg, Puijendijk, Walendijk en Noordweg zijn de wegen met de hoogste verkeersdruk. 
Op deze wegen zijn de verkeersintensiteiten aanzienlijk hoger dan in het MER 2006 
berekend. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de nieuwe (hogere) huidige 
verkeersintensiteiten. Een andere oorzaak voor de verschillen zijn de wijzigingen in het 
ontwerp voor het VKA, dat afwijkt ten opzichte van de variant "Natuurlijk Waterdunen". 
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Locatie MER 2006 VKA2009 Verschil 
"Gevarieerd" Absoluut Percentueel 

mvt/etm mvt/etm mvt/etm % 

1 Langeweg (west) 5.650 0 -5.650 -100 % 

la Langeweg (oost) 5.400 1.950 -3.450 -65 % 

2 Havendijk 2.200 5.000 2.800 125 % 

3 Noordweg (west) 0 950 950 100% 

4 Zandertje (west) 0 0 0 0% 

4a Zandertje (oost) 4.900 1.450 -3.450 -70% 

5 Zeeweg 2.750 4.450 1.700 60% 
6 Puijendijk (west) 2.550 5.750 3.200 125 % 

6a Puijendijk (oost) 2.550 5.100 2.550 100% 

7 Slikkenburgseweg 0 0 0 0% 

8 Nieuwesluisweg (west) 1.850 1.800 -50 -5 % 

Sa Nieuwesluisweg (oost) 1.850 2.200 350 20% 

9 Panoramaweg 500 450 -50 10% 

10 Walendijk 3.450 4.200 750 20% 

11 Verlegde 3.000 1.150 -1.850 
Slikkenburgseweg 

12 Noordweg (oost) 2.200 5.200 3.000 ... 
TabeI3.4: Intensltelten varrant "Gevarieerd 2020" en defrnltlef ontwerp 
voorkeursalternatief 

-60% 

135 % 

In tabel3.4 zijn de verkeersintensiteiten van het alternatief "Gevarieerd 2020" afgezet 
tegen de verkeersintensiteiten van het voorkeursalternatief 2009. Hierbij zijn de 
intensiteiten uit het voorkeursalternatief hoger dan de intensiteiten uit het MER. Hierbij is, 
net als bij de vergelijking met "Natuurlijk 2020", een deel van de hogere intensiteiten toe 
te wijzen aan de hogere metingen van het (huidige) verkeer. Daarnaast ligt een deel van 
de oorzaak in de verandering van de locatie van de voorzieningen. WeI is het verschil op 
de Havendijk kleiner geworden door de verbindingsweg tussen de twee slagen via de 
Langeweg. Door deze weg wordt de Havendijk ontlast en beide slagen verbonden. 

4.6 Conclusie 

blad 23 van 28 

De verkeersintensiteiten van het nu voorliggende voorkeursalternatiefwijken voor het 
gemotoriseerde verkeer aanzienlijk afvan die gegevens beschreven in het MER 2006. 
Hieraan liggende de volgende oorzaken ten grondslag: 

• Verandering in inzicht kentallen die de productie/attractie van voorzieningen 
voorspellen; 

• Nieuwe verkeerstellingen, met gemiddeld hoger aantal motorvoertuigen per 
etmaal; 

• Verplaatsing van de voorzieningen. 
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5 Conclusie 

5.1 Conclusies VKA 

Als gevolg van de ontwikkeling van de Waterdunen waaronder de ontwikkeling van een 
viersterren-hotel, recreatiewoningen, camping en informatiecentrum wordt meer verkeer 

gegenereerd en wordt een hogere druk gelegd op het wegennet. Daarnaast doen zich 

veranderingen voor in de verkeersstromen. De conclusies van het verkeersonderzoek op 

basis van het nu voorliggende de voorkeursalternatief (VKA) luiden als voIgt: 

Op basis van de verkeersanalyse van het geformuleerde voorkeursalternatief zijn de 
volgende conclusies getrokken: 

• In de huidige en autonome situatie van het verkeer, zonder ontwikkeling van de 
Waterdunen, is de intensiteit op het wegennet reeds dermate hoog dat er 
berm schade optreedt; 

• Ontwikkeling van Waterdunen leidt op de westelijke slag (Havendijk, Puijendijk 
en Walendijk) tot een toename van ca. 2.500 mvt/etm in 2020, een verdubbeling 

van de verkeersintensiteit ten opzichte van de autonome situatie. Deels wordt dit 

veroorzaakt door nieuwe recreatieve voorzieningen aan de westzijde van het 

plangebied, deels door de aanpassing van het wegennet. 

• Ten behoeve van de ontwikkeling van de Waterdunen dient de profilering van de 
wegen te worden afgestemd met de verwachte intensiteiten, waarbij berm schade 

voorkomen dient te worden. Hierbij dient eveneens rekening gehouden te worden 
met de effecten van de sterke seizoenspiek. Na aanpassing van de wegen doen 

zich na ontwikkeling van de Waterdunen geen capaciteitsproblemen voor; 

• Er is een verkeersveilige situatie voor de fietsers. WeI worden verbeteringen 
geadviseerd voor de kruising Noordweg - Puijendijk en de Zeeweg; 

• De kruisingen zijn conform de richtlijnen. Geadviseerd wordt de kruising 
Slikkenburgseweg - Puijendijk/Havendijl< in te richten als voorrangskruising; 

• Ten behoeve van verkeersveilige oversteken naar het strand dienen bezoekers 
zoveel mogelijk geconcentreerd over te steken bij aangewezen oversteeklocaties. 

5.2 Conclusies vergelijking VKA-MER 

blad 24 van 28 

Op basis van de vergelijking tussen het VKA (2009) en het MER (2006) zijn de volgende 
verschillen geconstateerd: 

• Het hotel en recreatiewoningen kennen in het huidige onderzoek een hogere 
verkeersproductie/attractie dan in het MER aangenomen. Oorzaak hiervan zijn 
nieuwe kencijfers; 

• De huidige intensiteiten op de wegen Havendijk, Zeeweg en Puijendijk zijn hoger 

dan in het MER 2006 werd aangenomen; 

• Door nieuwe wijzigingen in de locatie van de voorzieningen in combinatie met de 
verkeersstructuur worden de Havendijk en Puijendijk zwaarder belast dan 
voorzien in de MER. 
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Bijlage 1: Overzicht Intensiteiten verkeer 

In deze bijlage zijn de verkeersintensiteiten weergegeven die als input dienen voor het 
lucht- en geluidsonderzoek. In het onderzoek zijn tot op heden uitsluitend de wegen 
binnen de Waterdunen behandeld, mede omdat zich op de wegen daarbuiten zich geen 
capaciteitsproblemen voordoen. In figuur 1 is de verdeling van de verkeersstromen 
weergegeven. Deze is op basis van verwachtte reisroutes en is afgestemd met de 

Provincie Zeeland. 
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In de hieropvolgende tabellen zijn de intensiteiten over de verschillende jaren 

weergegeven. Op basis van de telgegevens is de verhouding tussen licht, middel en zwaar 

verkeer bepaald en is gesteld op 95% licht, 4% middelzwaar en 1 % zwaar verkeer. Voor 

de provinciale wegen is deze verhouding bepaald aan de hand van de telgegevens van de 

N675 uit 2008. Voor de N-wegen, inclusief Singel, is de verhouding bepaald op 90% licht 

, 7% middelzwaar en 3% zwaar verkeer. Daarnaast is een autonome groei, in overleg met 

de Provincie Zeeland gesteld op 1 % per jaar. 

2008 2008 
Nr Straat Totaal Licht Middel Zwaar 
1 Langeweg (west) 2737 2600 109 27 
1a Langeweg (oost) 3602 3422 144 36 
2 Havendijk 2233 2122 89 22 
3 Noordweg (west) 824 783 33 8 
4 Zandertje (west) 2086 1982 83 21 
4a Zandertje (oost) 2001 1901 80 20 
5 Zeeweg 3981 3782 159 40 
6 Puijendijk (west) 2712 2576 108 27 
6a Puiendijk (oost) 2161 2053 86 22 
7 Slikkenburgseweg 1479 1405 59 15 
8 Nieuwesluisweg (west) 2043 1941 82 20 
8a Nieuwesluisweg (oost) 2401 2281 96 24 
9 Panoramaweg 400 396 4 0 
10 Walendijk 2401 2377 24 24 
11 Verlegde Slikkenburgseweg 0 0 0 0 
12 Noordweg (oost) 2401 2281 96 24 
13 N675 (west) 2900 2610 203 87 
14 N675 (midden) 4633 4170 324 139 
15 N675 (oost) 1n2 1595 124 53 
16 N58 (noord) 3800 3420 266 114 
17 N58 (zuid) 8350 7515 585 251 
18 Singel 1600 1440 112 48 

Tabell: Intensiteiten verkeer 2008 op basis van gemiddelde zomerperiode 
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2010 autonoom 2010 incl Waterdunen 
Nr Straat Licht Middel Zwaar Licht Middel Zwaar 
1 Langeweg (west) 2652 112 28 0 0 0 
1a Langeweg (oost) 3491 147 37 1829 77 19 
2 Havendijk 2164 91 23 4529 191 48 
3 Noordweg (west) 799 34 8 799 34 8 
4 Zandertje (west) 2021 85 21 0 0 0 
4a Zandertje (oost) 1939 82 20 1198 50 13 
5 Zeeweg 3858 162 41 3831 161 40 
6 Puijendijk (west) 2628 111 28 5177 218 54 
6a Puiendijk (oost) 2094 88 22 4644 196 49 
7 Slikkenburgseweg 1433 60 15 0 0 0 
8 Nieuwesluisweg (west) 1980 83 21 1520 64 16 
8a Nieuwesluisweg (oost) 2327 98 24 1868 79 20 
9 Panoramaweg 404 4 0 404 4 0 
10 Walendijk 2425 24 24 3807 83 39 
11 Verlegde Slikkenburgseweg 0 0 0 1087 46 11 
12 Noordweg (oost) 2327 98 24 4692 203 51 
13 N675 (west) 2662 207 89 3257 232 94 
14 N675 (midden) 4254 331 142 5795 396 158 
15 N675 (oost) 1627 127 54 1973 141 58 
16 N58 (noord) 3489 271 116 3995 293 122 
17 N58 (zuid) 7666 596 256 8359 625 263 
18 Singel 1469 114 49 1722 125 52 

Tabe12: Intensiteiten verkeer 2010 op basis van gemiddelde zomerperiode 

2015 autonoom 2015 incJ Waterdunen 
Nr Straat Licht Middel Zwaar Licht Middel Zwaar 
1 Langeweg (west) 2787 117 29 0 0 0 
1a Langeweg (oost) 3669 154 39 1829 77 19 
2 Havendijk 2275 96 24 4639 195 49 
3 Noordweg (west) 840 35 9 840 35 9 
4 Zandertje (west) 2125 89 22 0 0 0 
4a Zandertje (oost) 2038 86 21 1297 55 14 
5 Zeeweg 4054 171 43 4028 170 42 
6 Puijendijk (west) 2762 116 29 5311 224 56 
6a Puiendijk (oost) 2201 93 23 4750 200 50 
7 Slikkenburgseweg 1507 63 16 0 0 0 
8 Nieuwesluisweg (west) 2081 88 22 1621 68 17 
8a Nieuwesluisweg (oost) 2446 103 26 1986 84 21 
9 Panoramaweg 425 4 0 425 4 0 
10 Walendijk 2549 26 26 3931 84 40 
11 Verlegde Slikkenburgseweg 0 0 0 1087 46 11 
12 Noordweg (oost) 2446 103 26 4810 208 52 
13 N675 (west) 2798 218 93 3393 243 98 
14 N675 (midden) 4470 348 149 6012 413 165 
15 N675 (oost) 1710 133 57 2056 148 61 
16 N58 (noord) 3667 285 122 4173 306 128 
17 N58 (zuid) 8057 627 269 8750 656 276 
18 SinQel 1544 120 51 1797 131 54 

Tabe13: Intensiteiten verkeer 2015 op basis van gemiddelde zomerperiode 
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2020 autonoom 2020 incl Waterdunen 
Nr Straat Licht Middel Zwaar Licht Middel Zwaar 
1 Langeweg (west) 2930 123 31 0 0 0 
1a Langeweg (oost) 3856 162 41 1829 77 19 
2 Havendijk 2391 101 25 4755 200 50 
3 Noordweg (west) 883 37 9 883 37 9 
4 Zandertje (west) 2233 94 24 0 0 0 
4a Zandertje (oost) 2142 90 23 1401 59 15 
5 Zeeweg 4261 179 45 4235 178 45 
6 Puijendijk (west) 2903 122 31 5452 230 57 
6a Puiendijk (oost) 2313 97 24 4863 205 51 
7 Slikkenburgseweg 1583 67 17 0 0 0 
8 Nieuwesluisweg (west) 2187 92 23 1727 73 18 
8a Nieuwesluisweg (oost) 2571 108 27 2111 89 22 
9 Panoramaweg 446 5 0 446 5 0 
10 Walendijk 2679 27 27 4061 85 42 
11 Verlegde Slikkenburgseweg 0 0 0 1087 46 11 
12 Noordweg (oost) 2571 108 27 4935 213 53 
13 N675 (west) 2941 229 98 3536 254 103 
14 N675 (midden) 4699 365 157 6240 430 173 
15 N675 (oost) 1797 140 60 2144 154 64 
16 N58 (noord) 3854 300 128 4360 321 134 
17 N58 (zuid) 8468 659 282 9161 688 290 
18 Singel 1623 126 54 1876 137 57 

Tabel4: Intensiteiten verkeer 2020 op basis van gemiddelde zomerperiode 
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aftrek ex art. 110g Wgh 
Rekenresultaten verplaatste Puijendijk 2020, inc!. ontwikkeling Waterdunen, incl. aftrek 

ex art. 110g Wgh 
Rekenresultaten Puijendijk 2008, inc!. aftrek ex art. 110g Wgh 
Rekenresultaten verplaatste Puijendijk 2020 met bronmaatregel, incl. ontwikkeling 

Waterdunen, incl. aftrek ex art. 110g Wgh 

Situatietekening 
Contouren 2020, inc!. ontwikkeling Waterdunen, op 1,5 meter t.g.v. de Panoramaweg, 

inc!. aftrek ex art. 110g Wgh 
Contouren 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op 4,5 meter t.g.v. de Panoramaweg, 

incl. aftrek ex art. 110g Wgh 
Contouren 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op 1,5 meter t.g.v. het Zandertje, incl. 

aftrek ex art. 110g Wgh 
Contouren 2020, inc!. ontwikkeling Waterdunen, op 4,5 meter t.g.v. het Zandertje, inc!. 

aftrek ex art. 110g Wgh 

Geluidbelasting 2020, inc!. ontwikkeling Waterdunen, op bestaande (recreatie)woningen 
t.g.v. de verplaatste Slikkenburgseweg, inc!. aftrek ex art. 110g Wgh 
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Geluidbelasting 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op bestaande woningen t.g.v. de 

verplaatste Puijendijk, inc!. aftrek ex art. 110g Wgh 

Contouren 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op 1,5 meter t.g.v. de Havendijk, inc!. 
aftrek ex art. 110g Wgh 

Contouren 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op 4,5 meter t.g.v. de Havendijk, incl. 
aftrek ex art. 110g Wgh 

Contouren 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op 1,5 meter t.g.v. de Langeweg, inc!. 
aftrek ex art. 11 Og Wgh 

Contouren 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op 4,5 meter t.g.v. de Langeweg, incl. 
aftrek ex art. 110g Wgh 

Contouren 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op 1,5 meter t.g.v. de Nieuwesluisweg, 
incl. aftrek ex art. 110g Wgh 

Contouren 2020, inc!. ontwikkeling Waterdunen, op 4,5 meter t.g.v. de Nieuwesluisweg, 
incl. aftrek ex art. 110g Wgh 

Contouren 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op 1,5 meter t.g.v. de Noodweg (west), 
inc!. aftrek ex art. 110g Wgh 

Contouren 2020, inc!. ontwikkeling Waterdunen, op 4,5 meter t.g.v. de Noordweg (west), 
incl. aftrek ex art. 110g Wgh 

Contouren 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op 1,5 meter t.g.v. de Noodweg (oost), 
incl. aftrek ex art. 110g Wgh 

Contouren 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op 4,5 meter t.g.v. de Noordweg (oost), 
incl. aftrek ex art. 110g Wgh 

Contouren 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op 1,5 meter t.g.v. de Walendijk, incl. 
aftrek ex art. 11 Og Wgh 

Contouren 2020, inc!. ontwikkeling Waterdunen, op 4,5 meter t.g.v. de Walendijk, incl. 
aftrek ex art. 110g Wgh 

Contouren 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op 1,5 meter t.g.v. de Zeeweg, incl. 
aftrek ex art. 110g Wgh 

Contouren 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op 4,5 meter t.g.v. de Zeeweg, incl. 

aftrek ex art. 110g Wgh 
Contouren 2020, inc!. ontwikkeling Waterdunen, op 1,5 meter t.g.v. de N58, incl. aftrek ex 
art. 110gWgh 
Contouren 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op 4,5 meter t.g.v. de N58, incl. aftrek ex 
art. 110gWgh 

Contouren 2020, inc!. ontwikkeling Waterdunen, op 1,5 meter t.g.v. de N675, incl. aftrek 
ex art. 110g Wgh 
Contouren 2020, inc!. ontwikkeling Waterdunen, op 4,5 meter t.g.v. de N675, incl. aftrek 
ex art. 11 Og Wgh 

Contouren 2020, incl. ontwikkeling Waterdunen, op 1,5 meter t.g.v. aile wegen in en om 
het plangebied, excl. aftrek ex art. 110g Wgh 

Contouren 2020, inc!. ontwikkeling Waterdunen, op 4,5 meter t.g.v. aile wegen in en om 
het plangebied, excl. aftrek ex art. 110g Wgh 
Overzicht ontvangerpunten 
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1 Inleiding 

Nabij Breskens in de gemeente Sluis ligt het gebied de Waterdunen. In dit gebied wordt 

kustversterking voorzien, gecombineerd met de ontwikkeling van natuur en recreatieve 
voorzieningen (o.a. een nieuw hotel, een informatiecentrum, campingplaatsen, recreatie
bungalows en nieuwe parkeerplaatsen). Daarnaast wordt een gewijzigde ontsluiting 
voorzien door middel van een Oostelijke en een Westelijke slag (zie figuur 1.2). 

In 2006 is voor de gebiedsontwikkeling een m.e.r.-procedure doorlopen, die in december 
2006 heeft geleid tot een milieueffectrapport (MER). Dit MER heeft begin 2007 ter inzage 
gelegen en is op eind maart 2007 positief getoetst door de commissie voor de m.e.r. 

De provincie Zeeland is nu voornemens de gebiedsontwikkeling Waterdunen juridisch
planologisch vast te leggen in een provinciaal inpassingsplan (PIP). Een PIP is een 
bestemmingsplan op provinciaal niveau voor projecten die gemeentegrensoverschrijdend 
zijn en/of provinciaal belang hebben. Uitgangspunt voor het PIP is een ontwerp voor het 
voorkeursalternatief (VKA) d.d. april 2009. Dit VKA wijkt afvan de in het MER 2006 

onderzochte alternatieven, in ruimtelijke inrichting en daarmee ook in milieueffecten. 
Deze wijzigingen leiden onder andere tot een ander verkeersbeeld en daarmee mogelijk 
ook tot een ander hinderklimaat (geluid, lucht) dan in 2006 in het MER gepresenteerd. 

De volgende (verkeersgerelateerde) aspecten zijn gewijzigd: 

• Ligging van het hotel: van een locatie langs de Langeweg in het zuidoosten van het 
plangebied naar een locatie ter hoogte van de kruising Panoramaweg - Walendijk 

(Het Killetje) in het noordwesten van het plangebied; 

• (Verdere) wijziging van de verkeersstructuur: In het MER was al het verdwijnen van 
de wegen Zandertje (westelijk deel) en Slikkenburgseweg (noordelijk deel) voorzien 

en de aanlegvan een nieuwe, meer oostelijk gelegen, Slikkenburgseweg.ln het nu 

voorliggende ontwerp is ook het verdwijnen van het westelijk deel van de Langeweg 

voorzien; 

Deze gewijzigde aspecten zijn te zien in figuur 1.1. 

Nieuwe locatie hotel 
+ nieuwe parkeer
voorzieninl?:en 

J , -"'-

Op te heffen wegen 

.. -~ 

-~~~ Toekomstige richting verkeer 
Nieuwe weg 

." 

. . ~ -= II 

bran ondergrand: Google Maps 

Figuur 1.1 Wijzigingen voorkeursalternatief 2009 ten opzichte van Het MER 2006 

V~~r de exacte wijzigingen ten opzichte van het MER 2006 wordt verwezen naar het 

verkeersonderzoek Waterdunen van 14 september 2009. 
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Oostelijke slag 

Westelijke slag 

Bron ondergrond: Preser.tatie Inrichtingsplan op hoofdlijnen d.d.15 april 2009 

Figuur 1.2 Weergave "s[agen" random Waterdunen 

Om de toenemende verkeersdruk door de ontwikkelingen binnen Waterdunen op te 

vangen is de provincie voornemens de Puijendijk te verbreden. 

Ooel van het voorliggende onderzoek is om de akoestische effecten van de aan te leggen 

wegen en de te wijzigen wegenstructuur te bepalen en het toetsen van de geluidbelasting, 

ten gevolge van de wegen, op de geplande recreatiewoningen en op de bestaande 
(recreatie)woningen. Oit als aanvulling op het MER 2006. 

De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) 

geldende grenswaarden. Wanneer de in de Wgh gestelde grenswaarden worden 
overschreden, dient beoordeeld te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid 

nodig zijn en/of er een hogere grenswaarde moet worden aangevraagd bij Gedeputeerde 

Staten. De recreatiewoningen dienen hierbij als geluidgevoelig te worden beschouwd 
conform het 'Omgevingsplan Zeeland 2006·2012'. 

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch 

onderzoek weergegeven. 

In hoofdstuk 2 is het juridisch kader en de procedure beschreven. De onderzoeksopzet en 

de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn 

weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn 

opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie in 

hoofdstuk 5. 
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2 Juridisch kader 

2.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) is aileen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone 
van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel74 Wgh en is 
gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (binnenstedelijk of 
buitenstedelijk). De betreffende zonebreedtes zijn in tabel2.1 weergegeven. 

label 2.1 Zonebreedte wegverkeer 

Aantal rijstroken Zonebreedte [m] 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

50fmeer . 600 

30fmeer 350 . 
30f4 - 400 

2 200 250 

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde 
kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het 
gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of 
autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied. 

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de 
geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lden-waarde in dB 

bepaald. 

De Lden-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode 
gemiddelde van de volgende drie waarden: 

• het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 

• het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 

• het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB. 

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wgh. 
Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of 
maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk 
zijn, dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door het college van 
Gedeputeerde Staten. 

In artikel82 Wgh en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot 

nieuwe situaties bij zones. In tabel2.2 en 2.3 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden 
en de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde) opgenomen. 
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Tabel2,2 Grenswaarden voor woningen bij aanleg nieuwe weg 

Status van de woning Voorkeursgrenswaarde Maximale ontheffing 

[dB] [dB] 

Stedelijk Buitenstedelijk 

Woning aanwezig of in aanbouw 48 63 58 

Nieuw te bouwen woning 48 58 53 

Nieuw te bouwen agrarische 48 58 58 
woning 

Tabel2.3 Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg 

Status van de woning Voorkeursgrenswaarde Maximale ontheffing 

[dB] [dB] 

Stedelijk Buitenstedelijk 

Nieuw te bouwen woningen 48 63 53 

Vervangende nieuwbouw 48 68 58* 

Nieuw te bouwen agrarische 48 58 58 
woning 

* : vervangende nieuwbouw langs auto(snel)weg binnen bebouwde kom 63 dB 

Bij reconstructie is de normering afhankelijk van de situatie voor het wijzigen. De ten 

hoogste toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg zijn vermeld in 

de artikelen 100, 100a en 100b. In de onderstaande tabel zijn deze waarden 

weergegeven. 

Tabel2.4 Grenswaarden voor woningen bij reconstructie 

Situatie Voorkeursgrenswaarde 

[dB] 

Heersende waarde < 48 dB 48 

Eerder hogere waarde vastgesteld Laagste van: 

• Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB) 

• Hogere (vastgestelde) waarde 

Nog te saneren saneringssituatie 48 

Overige gevallen • Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB) 

Er is overigens pas sprake van een reconstructie1 in de zin van de Wet geluidhinder bij een 

wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB 
(afgerond 1,5 dB) of meer bedraagt. 

Ingevolge artikel 99 lid 2 Wgh dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen 
te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden 

als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de 

zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Toetsing aan de normering van de Wet 

geluidhinder behoeft voor deze wegen niet plaats te vinden als er bij deze wegen geen 

fysiel<e wijzigingen plaatsvinden. 

tDe reconstructie van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg: bijvoorbeeld het 

verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/ofhet plaatsen van verkeerslichten. lndien de 

wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag 

door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluidreducerende werking. is er geen sprake van een 

reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. 
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2.2 Aftrek ex artikelll0gWet geluidhinder 

Artikell10g van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid het resultaat van berekening 

en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 dB te verlagen 

alvorens de waarden te toetsen aan de (voorkeurs)grenswaarden. De werkelijk toe te 
passen aftrek wordt door de minister van VROM bepaald. Deze bepaling geldt telkens 
voor een bepaalde periode. De correctie biedt de mogelijkheid te anticiperen op het 
afnemen van de geluidproductie van de motorvoertuigen. 

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.6 van het 'Reken- en Meetvoorschrift 
geluidhinder 2006'. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de 
representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 

een aftrek van 2 dB worden toegepast. V~~r de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. 

2.3 Toetsingskader plansituatie 

In het onderhavige onderzoek is er sprake van de aanleg van een nieuwe weg, de 
verplaatste Slikkenburgseweg, tussen de Langeweg en het Zandertje. De verbindingsweg 
heeft 2 rijstroken en is gesitueerd in het gebied buiten de bebouwde kom. Voor de Wet 
geluidhinder betreft het voor genoemde wegen een buitenstedelijke situatie met een 

zonebreedte van 250 meter. De onderstaande grenswaarden zijn van toepassing. 

Tabel2,4 Grenswaarden verplaatste Slikkenburgseweg na aftrek ex art. 110g Wgh 
Weg Voorkeursgrenswaarde [dB] Maximale ontheffing [dB] 

Verplaatste Slikkenburgseweg/ 
48 58 

Oostelijke slag 

Ten aanzien van de nieuw geplande recreatiewoningen heeft het plan in de zin van de 

Wgh betrekking op nieuw te bouwen woningen die gelegen zijn binnen de geluidzone van 

het Zandertje en de Panoramaweg. Het betreft hier buitenstedelijke wegen met 2 
rijstroken. De zonebreedte bedraagt voor deze weg 250 meter. De aftrek ex artikell10g 

Wgh bedraagt 5 dB. De onderstaande grenswaarden zijn van toepassing 

Tabel2.5 Grenswaarden recreatiewoningen na aftrek ex art. 110g Wgh 
Weg Voorkeursgrenswaarde [dB] Maximale ontheffing [dB] 

Zandertje 48 53 
Panoramaweg/ Het Killetje 48 53 

De wijziging aan de Puijendijk valt onder het begrip 'reconstructie van een bestaande 
weg' in de zin van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting ten gevolge van de Puijendijk 
moet 1 jaar voor en 10 jaar na de wijziging bepaald worden. Er moet vervolgens getoetst 
worden of de grenswaarde van een maxima Ie toename van 1,5 dB overschreden wordt. De 

zonebreedte bedraagt voor deze weg 250 meter. De aftrek ex artikell10g Wgh bedraagt 5 
dB. Indien er sprake is van een reconstructie dient, in zover mogelijk, aan de 

voorkeurswaarde te worden voldaan. Is dit niet mogelijk dan kan een hogere waarde van 

maximaal de huidige waarde plus 5 dB aangevraagd worden. 
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Dp ovprige wegen in en rondom het plangebied (de Havendijl<. de langedijk. de 
Nieuwesluisweg, de Noordweg, de Walendijk, de Zeedijk. de N58 en de N675) hoeven 
wettelijk gezien niet getoetst te worden aangezien er geen fysieke wijziging aan 
plaatsvindt of nieuwbouw binnen de zones worden gerealiseerd. Echter, in het oogpunt 
van een goede ruimtelijke ordening wordt de geluidbelasting ten gevotge van deze wegen 
wet inzichtelijk gemaakt. 
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3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten 

3.1 Onderzoeksgebied 

Uitgangspunt voor het PIP is het voorkeursalternatief (VKA) d.d. april 2009. In het VKA is 
er sprake van natuur- en recreatie ontwikkelingen en een veranderde wegenstructuur. De 

huidige Slikkenburgseweg wordt verplaatst in oostelijke richting en het westelijke deel 

van de Langeweg wordt opgeheven en de Puijendijk wordt verbreedt. Ten zuiden van het 
Zandertje worden nieuwe recreatiewoningen gerealiseerd, welke als geluidgevoelig 
dienen te worden beschouwd. Tevens hebben de ontwikkelingen binnen Waterdunen een 
effect op de verkeersstromen binnen en rondom dit gebied. 

AI deze veranderingen binnen en rondom het plangebied worden onderzocht en de 

effecten hiervan worden in deze rapportage inzichtelijk gemaakt. 

Als modelopzet is het planontwerp (tekening 200080-CO door Oranjewoud) van 
Waterdunen gebruikt. Het inrichtingsplan Waterdunen heeft als uitgangspunt gediend 
voor dit planontwerp. 

3.2 Rekenmethode 

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse 
wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van 

de geluidbelasting per woning en groepen van woningen. 

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk 
vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de 

Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006' ex 

artikelll0d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II. 

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming 
van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek 
zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met een reflectie 
en een sectorhoek van 2 graden. Daarbij is gebruik gemaakt van een grafisch 
computermodel, programma Geonoise versie 5.43. 

De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de onderstaande paragraaf nader 

toegelicht. 

3.3 Invoergegevens 

Voor de berekening van de geluidbelasting binnen het plangebied is een 

berekeningsmodel opgezet waarin de wegen, omliggende bebouwing en bodemgebieden 
zijn opgenomen. De Iigging van de nieuw te bouwen recreatiewoningen is schetsmatig 
bekend. In het geluidmodel zijn bebouwingsgebieden opgenomen die de waarschijnlijke 
ligging van de recreatiewoningen weergeven. De bebouwingsgebieden hebben geen 

invloed op de berekeningen. In figuur 1 is de situatie weergegeven. 
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De verkeersgegevens voor de betreffende wegen zijn ontleend aan het 

"Verkeersonderzoek PIP Waterdunen" d.d. 25 september 2009 uitgevoerd door 

Oranjewoud. In de berekende verkeersgegevens voor het jaar 2020 is uitgegaan van het 

voorkeursalternatiefvan de provincie waarin de ontwikkelingen van Waterdunen zijn 

opgenomen. Voor de wegdekverharding is gerekend met de correctiefactoren volgens het 

Reken· en Meetvoorschrift Wegverkeer 2006. 

De voor de berekeningen gehanteerde verkeerscijfers voor het prognosejaar 2020 en 

2008 zijn weergegeven in tabel3 .1 tim 3.3. Een gedetailleerd overzicht van de 

verkeersgegevens van aile onderzochte wegen wordt gegeven in bijlage 1. 

Tabel3.1 Verkeersgegevens situatie 2020 inclusief ontwikkeling Waterdunen 

2020 incl. Waterdunen 

Intensiteit per categorie* 
Weg Gedeelte Snelheid Wegdek 

[km/uurl 
Iicht mid del zwaar 

Verplaatste 
Slikkenburgseweg / .. 1087 46 11 60 DAB 0/16 

oostelijke slag 

Zandertje oostelijk 1401 59 15 60 DAB 0/16 

Panoramaweg / 
446 5 0 60 DAB 0/16 

Het KiIletje 
.-

Puijendijk oostelijk 4863 205 51 60 DAB 0/16 

Puijendijk westelijk 5452 230 57 60 DAB 0/16 

* met een aangenomen verdelmg dag/avond/nacht van 79/17/4 % voor lIcht verkeer, 83/ 12/5 % 
voor middelzwaar verkeer en 91/10/0 % voor zwaar verkeer. 

Tabel3 .2 Verkeersgegevens situatie 2020 Autonome groei 

2020AO 

Intensiteit per categorie* 
Weg Gedeelte Snelheid Wegdek 

[km/uurl 
licht mid del zwaar 

Verplaatste 
Slikkenburgseweg / .. 0 0 0 nvt. nvt. 

oostelijke slag 

Zandertje oostelijk 2142 90 23 60 DAB 0/16 

Zandertje westelijk 2233 94 24 60 DAB 0/16 

Panoramaweg / 
446 5 0 60 DAB 0/16 .. 

Het KiIletje 

Puijendijk oostelijk 2313 97 24 60 DAB 0/16 

Puijendijk westelijk 2903 122 31 60 DAB 0/16 
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Tabel3.3 Verkeersgegevens situatie 2008 

2008 

Intensiteit per categorie* 
Weg Gedeelte Snelheid Wegdek 

[km/uurl 
licht mid del zwaar 

Verplaatste 
Slikkenburgseweg / -- 0 0 0 nvt. nvt. 

oostelijke slag 

Zandertje oostelijk 1901 80 20 60 DAB 0/16 

Zandertje westelijk 1982 83 21 60 DAB 0/16 

Panoramaweg / Het 
396 4 0 60 DAB 0/16 --Killetje 

Puijendijk oostelijk 2053 86 22 60 DAB 0/16 

Puijendijk westelijk 2576 108 27 60 DAB 0/16 

De omgeving van de bebouwing is als akoestisch zacht (bodemfactor 1) te kenmerken. De 
wegen zijn als akoestisch hard (bodemfactor 0) in de berekeningen meegenomen. 

De diverse gebouwen in de omgeving van de woning zijn in de berekeningen zowel 
afschermend als reflecterend meegenomen. Met behulp van het berekeningsmodel zijn 
voor wegverkeer contour- en immissieberekeningen uitgevoerd voor de situatie 2020 

inclusief de geplande ontwikkelingen. Voor de berekeningen is uitgegaan van een 

waarneemhoogte van 1,5 en 4,5 meter boven plaatselijk maaiveld. In bijlage 1 zijn de 
invoergegevens gedetailleerd weergegeven. 
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4 Resultaten en toetsing 

4.1 Algemeen 

Met behulp van het geluidberekeningsmodel is een contourberekening gemaakt voor het 
jaar 2020 inclusiefWaterdunen. De berekende Lden contouren op 1,5 en 4,5 meter zijn 
gecorrigeerd voor art. 110g Wgh weergegeven in de figuren 2 tim 5 voor de Panoramaweg 
(inclusief Het Killetje) en het Zandertje om de geluidbelasting op de (te realiseren) 
recreatiewoningen weer te geven. Tevens is voor de verplaatste Slikkenburgseweg een 
immissieberekening uitgevoerd op de nabijgelegen geluidgevoelige bebouwing. In de 

onderstaande tabellen 4.1 en 4.2 zijn de belangrijkste resultaten weergegeven. 

V~~r de toetsing van de mogelijke reconstructie van de Puijendijk is gebruik gemaakt van 
verkeersgegevens uit de jaren 2008 en 2020 inclusief de ontwikkelingen binnen 
Waterdunen. Wettelijk gezien moet de geluidbelasting 1 jaar voor en 10 jaar na de 

reconstructie berekend worden. Aangezien hier met het jaar 2008 gerekend wordt is dit 

een worst-case benadering. 

De overige wegen binnen en rondom het plangebied hoeven wettelijk gezien niet getoetst 
te worden maar de geluidbelasting ten gevolge van de ontwikkelingen binnen 
Waterdunen zijn desalniettemin weergegeven met behulp van de contourplots in het 

oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. 

4.2 Toetsing 

4.2.1 Aanleg nieuwe weg 

Nabij de verplaatste Slikkenburgseweg/ de oostelijke slag zijn bestaande 
recreatiewoningen gesitueerd. De geluidbelasting op de gevels van deze woningen is 
weergegeven in tabeI4.1. 

Tabel4.1 Geluidbelasting t.g.v. verkeer op de verplaatste Slikkenburgseweg, inclusief 
aftrek ex artikelll0g Wgh 

Punt Omschrijving Hoogte [m] Geluidbelasting Lden 2020 [dB] 

0176 B recreatiewoning 4,5 45 

0154 B recreatiewoning 4,5 44 

0162 B recreatiewoning 4,5 44 

Uit de berekening blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden wordt 
ten gevo!ge van verkeer op de verplaatste Slikkenburgseweg. De geluidbelasting is ten 
hoogste 45 dB (inclusief aftrek ex artikelll0g Wgh) en deze is aan in het zuidelijke deel 
van de weg, de volledige rekenresultaten zijn te vinden in bijlage 2. 

Het aanvragen van een hogere grenswaarde vanwege de verplaatste Slikkenburgseweg/ 

de oostelijke slag is derhalve niet nodig. 
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Nieuwbouw recreatiewoningen 

Tabel4.2 geeft de afstand van de contouren weer vanuit de wegas van de bestaande 

wegen. In het voorkeursalternatiefvan de provincie is het westelijk deel van het Zandertje 

niet meer toegankelijk voor motorvoertuigen (een richtingsverkeer voor vertrekkend 

recreatieverkeer) waardoor in de tabel aileen het oostelijk deel beoordeeld wordt. 

Tabel4.2 Afstand (in meters uit de wegas) geluidcontour wegverkeer Panoramaweg en 

Zandertje, inclusief aftrek ex artikel110g Wgh 
Maximale afstand geluidcontour (m) 

48dB 53 dB 
Gridhoogte 1,5 meter 
Panoramawegf Het Killetje 13 8 
(figuur 2) 

Zandertje (figuur 4) 20 13 
Gridhoogte 4,5 meter 
Panoramawegf Het Killetje 10 2 
(figuur 3) 

Zandertje (figuur 5) 22 11 

Uit de berekende contouren voor de Panoramaweg / Het Killetje blijkt dat de 48 dB
contour aan weerszijden van de weg tot op circa 13 meter uit het hart van de weg ligt op 

respectievelijk 1,5 meter waarneemhoogte. De 53 dB contour ligt tot op circa 10 meter 

afstand uit de wegas. In het noordwestelijke deel van de functiekaart ligt de bestemming 
waarbinnen recreatiewoningen kunnen worden gebouwd op voldoende afstand tot aan de 

Panoramaweg en wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. 

Uit de berekende contouren voor het Zandertje (oostelijk dee\) blijkt dat de 48 dB-contour 

aan weerszijden van de weg op circa 22 meter van de wegas ligt op respectievelijk 1,5 en 
4,5 meter waarneemhoogte. De nieuw te realiseren recreatiewoningen kunnen binnen 

deze afstand van 22 meter vanaf het Zandertje worden opgericht volgens de 

bestemmingkaart (tekening 200080-CO/ tekening 200080-VO door Oranjewoud). Dit 
betekent dat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden indien de 

recreatiewoningen op minimaal 22 meter van het Zandertje worden gerealiseerd. 

Reconstructie Puijendijk 

Het voornemen bestaat om de Puijendijk te verbreden. Door de verbreding van de weg 
komt de hartlijn ongeveer een meter noordelijker te liggen. De fysieke wijziging aan de 

weg heeft als gevolg dat getoetst moet worden of er sprake is van een reconstructie. Een 

jaar voor (in dit geval2 jaar en dus worst case) en tien jaar na de wijziging aan de weg is 

de geluidbelasting berekend en de meest belaste punten langs de Puijendijk zijn 

weergegeven in tabel4.4. De volledige rekenresultaten zijn te vinden in bijlage 3. 

Tabel4.3 Verkeersintensiteiten in 2008 zonder ontwikkeling Waterdunen 

We~deel Intensiteit (mvt/etm) 
Licht Middel Zwaar 

Puijendijk (oost) 2053 86 22 

Puijendijk (west) 2565 108 27 
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Tabel4.4 Geluidbelasting [in dB] op de gevels t.g.v. de Puijendijk in de verschillende 

jaren, inclusief aftrek ex artikelll0g Wgh 

1: Ontvanger 2: Lden 2008 
3: Lden 2020 incl. Waterdunen 

4: 2020 incl. en verlegd . 2008 
en verlegd 

0128 A 58,90 61,39 2,49 

0128 8 57,84 60,67 2,83 

o 126_A 54,90 58,04 3,14 

0126_8 54,75 58,02 3,27 

0125_A 54,46 57,62 3,16 

0125_8 54,41 57,67 3,26 

0127_A 54,18 57,32 3,14 

0127_8 54,17 57,40 3,23 

0124 8 51,52 54,94 3,42 

8226_8 51,30 54,40 3,10 

0124_A 51,11 54,48 3,37 

8226_A 50,73 53,80 3,07 

8227 8 47,60 50,83 2,83 

In tabel4.4 is de geluidbelasting ten gevolge van de Puijendijk in het jaar 2008 

weergegeven in kolom 2. 

In kolom 3 is de geluidbelasting weergegeven in het jaar 2020 inclusief de 
ontwikkelingen binnen Waterdunen plus een verbreding van de Puijendijk. 
Kolom 4 geeft het verschil weer in geluidbelasting tussen de verschillende scenario's. 

In de verschilresultaten is in kolom 4 te zien dat de geluidbelasting op de gevels, in het 
jaar 2020 inclusiefWaterdunen en verbrede Puijendijk, maximaal3,42 dB hoger is dan in 
het jaar 2008. De punten waar geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet 
Geluidhinder zijn niet weergegeven in tabeI4.4. 

Indien woningen niet binnen de daadwerkelijke reconstructie volgens de Wet 
geluidhinder vallen, is toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder niet nodig en 

worden geen maatregelen onderzocht. Wei moet er onderzocht worden of er sprake is van 

uitstraling van effecten ten gevolge van de aanpassingen (reconstructie). 
In dit geval is er geen sprake van uitstraling, de aangrenzende wegen hebben wei een 

toename in verkeersintensiteit maar dit komt door de ontwikkelingen binnen het 
plangebied en niet door de wijziging aan de Puijendijk. De geluidbelasting ten gevolge 

van de aangrenzende wegen neemt niet toe door de wijziging aan de Puijendijk. 

Omdat de grenswaarde door de wijziging aan de weg overschreden wordt, dient 
overwogen te worden of maatregelen, ter reductie van de geluidbelasting, aan de bron of 

in het overdrachtsgebied mogelijk zijn. Ais maatregelen niet toereikeild zijn en er dus 
sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is de reconstructie aileen 

mogelijk indien hogere waarden aangevraagd en gehonoreerd worden. De (eerder 
vastgestelde) maximale hogere grenswaarde mag echter niet worden overschreden. 

4.2.4 Geluidbelasting ten gevolge van overige wegen 

De overige wegen binnen en rondom het plangebied waar geen daadwerkelijke wijziging 

aan plaatsvindt of waar geen nieuwe woningen gerealiseerd worden hoeven n iet volgens 
de Wgh getoetst te worden. Desalniettemin is de geluidbelasting ten gevolge van het 
toegenomen verkeer, door de ontwikkelingen binnen het plangebied, op de wegen 
berekend in het kader van een goede ruimtelijke orde. 
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In tabel4.5 zijn de maximale afstanden van de 118 en 53 dB contour vanaf de wegas 

weergegeven. Binnen deze afstand tot aan de wegas zal de geluidbelasting hoger zijn dan 

48 of 53 dB. De geluidcontouren op 1,5 en 4,5 meter hoogte zijn van aile wegen in en 

rondom het plangebied weergegeven in figuur 2 tim 25 in de bijlagen. 

Tabel4.5 Afstand van de 48 en 53 dB contour vanaf de wegas, inclusief aftrek ex artikel 

110gWgh 

Weg 48 dB contour [m] 53 dB contour [m] 

Havendijk 54 25 

Langedijk 24 12 

N58 95 50 

N675 115 60 

Nieuwesluisweg 26 13 

Noordweg (oost) 49 24 

Noordweg (west) 18 9 

Walendijk 44 22 

Zeeweg 46 23 

In de tabel is te zien dat de geluidcontour rond de N58 en N675 het grootst is, maximaal 

95 en 115 meter. De overige wegen hebben over het algemeen een 48 dB contour van 18 
tot 54 meter. 

Hogere grenswaarde 

Aigemeen 

In artikelll0a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere 

grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde 

worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van 
de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wei 

overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

vervoerskundige, landschappelijke offinancieHe aard. 

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen 
worden getroffen: 

• Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm 
wegdektype; 

• Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een 
geluidscherm/grondwal; 

• Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of 

nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke. 

Plansituatie 

Gelet op de toename in geluidbelasting op de woningen langs de Puijendijk van maximaal 
3,42 dB ten gevolge van de toename van het verkeer, dient onderzocht te worden of 
maatregelen mogelijk zijn. 
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Maatregelen aan de bran 
Tijdens het verbreden van de Puijendijk is het mogelijk om dit grondiger aan te passen en 

tegelijkertijd een ander type asfalt te gebruiken. Wanneer een geluidreducerend asfalt 
wordt gebruikt kan dit, in combinatie met de verbreding grenswaardenoverschrijdingen 
voorkomen. Een geluidreducerend asfalt zoals bijvoorbeeld het type dunne deklaag A in 
combinatie met de verlegging van de wegas resulteert in een maximale toename van de 

geluidbelasting met -0,05 dB, wat inhoud dat er een verbetering is ten opzichte van het 
jaar 2008. De rekenresultaten van de maatregel zijn te vinden in bijlage 5. 

Wanneer de Puijendijk tijdens de verbreding meer in noordelijke richting verplaatst wordt 

(5 meter in plaats van 1 meter) zullen de woningen ten zuiden van deze weg niet meer 
geluidbelasting ondervinden. Echter, het huis (ontvangerpunt 0114) zal weI een 
geluidbelastingtoename van 2,67 dB ondervinden waardoor er sprake is van een 
reconstructie in de zin van de Wgh. Aanvullende maatregelen zijn bij deze variant 
noodzakelijk. 

Overdrachtsmaatregelen 
Aangezien de woningen zeer dicht langs de Puijendijk liggen is het niet wenselijk om 

overdrachtsmaatregelen te nemen. Dit is technisch niet haalbaar of zal resulteren in een 

scherm binnen de paar meter tussen de huizen en de weg. 

Maatregelen aan de gevel 
Indien maatregelen aan de bron of het overdrachtsgebied niet haalbaar zijn moeten 
maatregelen aan de gevel getroffen worden. Zodanig dat het maximale geluidniveau 
binnen de verblijfsgebieden van de woningen niet overschreden wordt. Bij de bepalingen 

van de noodzakelijke maatregelen dient te worden voldaan aan de eisen uit het 
'Bouwbesluit' met betrekking tot geluidwering van de gevel en ventilatie. Bij de 

berekening van de geluidwering van de gevel dient gerekend te worden met de 
geluidbelasting waarop de correctie art. 110g Wgh niet is toegepast. 
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5 Conclusie 

Het voorliggend rapport is opgesteld in opdracht van de provincie Zeeland in het kader 

van het Provinciaal inpassingplan (PIP) 'Waterdunen'.ln het gebied Waterdunen ten 

westen van Breskens wordt kustversterking voorzien, gecombineerd met de ontwikkeling 

van natuur en recreatieve voorzieningen. Daarnaast wordt de ontsluitingssituatie random 

het gebied aangepast. 

Doel van het voorliggende onderzoek is am de akoestische effecten van de aan te leggen 
wegen en de te wijzigen wegenstructuur te bepalen en het toetsen van de geluidbelasting, 

ten gevolge van de wegen, op de geplande recreatiewoningen en op de bestaande 
(recreatie)woningen. Dit als aanvulling op het MER 2006. 

Uit de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

Aanleq nieuwe weq (Verplaatste Slikkenburqseweq/oostelijke slag) 

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden ten gevolge van verkeer op 
de verplaatste Slikkenburgseweg. De geluidbelasting is ten hoogste 45 dB (inclusief 

aftrek ex artikelll0g Wgh) en het aanvragen van een hogere grenswaarde vanwege de 

verplaatste Slikkenburgseweg is derhalve niet nodig. 

Nieuwbouw recreatiewoningen 
De 48 dB-contour van het Zandertje ligt aan weerszijden op maximaal circa 22 meter uit 

het hart van de weg. De nieuw te realiseren recreatiewoningen aan de zuidzijde van het 

Zandertje kunnen binnen de afstand van 22 meter worden gerealiseerd, maar worden 
naar verwachting buiten deze afstand opgericht. 

Indien de woningen op een afstand van meer dan 22 meter worden opgericht dan is de 

geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde en een aanvraagvoor hogere 
grenswaarde is niet nodig. 

Indien de woningen weI geprojecteerd worden binnen de 48 dB-contour dient overwogen 
te worden of er maatregelen aan de bran of in de overdracht mogelijk zijn die het geluid 

beperken en/of dient er een hogere waarde aangevraagd te worden. De maximale 
grenswaarden mogen echter niet worden overschreden. 

De 48 dB-contour van de Panoramaweg/ Het Killetje ligt aan weerszijden op maximaal 

circa 13 meter uit het hart van de weg. In het plangebiedvoorstel zijn binnen deze contour 
geen recreatiewoningen realiseerbaar. Een aanvraag voor hogere grenswaarde is niet 

nodig. 

Puijendijk 
Ondanks de verbreding en de verlegging van de wegas zal er door het toegenomen 

verkeer op de Puijendijk sprake zijn van een reconstructie. Dit doordat de intensiteit in 

2020 (inclusief de ontwikkelingen binnen Waterdunen) op de Puijendijk ongeveer 

verdubbeld ten opzichte van het jaar 2008. De geluidbelasting neemt hierdoor maximaal 

3,42 dB toe. Dit betekent dat er onderzocht dient te worden of maatregelen mogelijk zijn. 
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Een geluidreducerend asfalt zoals Dunne deklaag A als bronmaatregel, in combinatie met 

de verlegging van de wegas resulteert in een maximale toename van de geluidbelasting 
met -0.05 dB. Wat inhoud dat er een verbetering is ten opzichte van het jaar 2008. Het 
aanleggen van een geluidsreducerend asfalt brengt voor de 1,5 kilometer van de 

Puijendijk meerkosten met zich mee van ongeveer €23.000,- en €6.700,
onderhoudskosten per jaar. 

Overdrachtsmaatregelen zijn door de geringe afstand tussen de weg en de woningen 
technisch niet haalbaar of praktisch niet wenselijk. 

Indien de bron- of overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn dienen maatregelen aan de 
gevel toegepast te worden, zodanig dat het maxima Ie geluidniveau binnen de 

verblijfsgebieden van de woningen niet overschreden wordt. 

Indien de maatregelen door enige reden niet haalbaar zijn kunnen hogere waarden 
aangevraagd worden. Deze mogen echter niet hoger zijn dan de huidige waarde plus 
5 dB. Burgemeester en wethouders kunnen een hogere grenswaarde aan de gevels van de 
geluidgevoelige bestemmingen met een geluidbelasting welke hoger is dan 48 dB 
vaststellen volgens tabel 5.1. 

label 5.1 Verzochte hogere waarden t.g.v. de Puijendijk excl. maatregelen 

Geluidgevoelige objecten Verzochte hogere waarden [dB] tot maximaal 

o 128_A 61 +5 

0126_A 58 +5 

0125_B 58 +5 
0127_B 57 +5 
0124_B 55 +5 
B226_ B 54+5 

B227_B 51 +5 

0114_B 49 +5 
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HOdel,Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd toer.., beataande bebouwing 
G.:uep: ll""!uy~v"l' 
Lljat van Bebouwinq~gebied.n, voor rekenmethode ~egverk.er.lawaal _ RMW-2006 

" OrMchrijving '-1 '-1 '" o 125 0 250 0 500 0" n. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 C4IQping~ 26301,88 38101),83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , Campinga 24590,52 381325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , Campinga 22559,8B 380218,IS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

• Campin'l~ 23168,65 380090, n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • Camping. 22823,82 380001,04 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 

• ClUllpinga 23326, S, Ji93lS, 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 
m reereatie 28190,29 379657,28 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 
162 recreatie 24731,37 318980,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1" recreatie 24655 , 57 378876,81 0 , 00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 

'" r ecr eatio 24510,87 378725,27 0,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0 , 00 

'" recreatie 26682, 28 380473 ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DO 0,00 

'" Ontwikkelin,.Recreatlenatuur 23236,27 379046,71 0,00 0 , 00 0 ,00 0 , 00 0 , 00 0,00 
9999 reereetlewonin, 24136, 21 380840,71 0, 00 0,00 0,00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 
10000 recroatiewoninq 242S3,27 390899 , 24 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 0,00 
10001 reereatlewonin, 24605,77 390981,1' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10002 recreati"woni ll9 24812, OB 380842,49 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 
10003 r ecreetiewonin, 25102,49 390'47, '8 0, 00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 
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Ingenleursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonoise 

Kodel:.aterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd teet. be.taand. bebeuwin9 
Groep:hoofd~roep 
Lij.t van aebouw1n9sgebieden, yoor rekenmathode Wegyerkeerslaws.i - RMW-2006 

" , .. ". 
0 0,00 0,00 , 0,00 0,00 , 0,00 0,00 

• 0,00 0,00 , 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 

'" 0,00 0, 00 

'" 0, 00 0 , 00 

'" 0,00 0, 00 
266 0 , 00 0 , 00 

'" 0, 00 0 , 00 

'" 0,00 0, 00 
9999 0 , 00 0 , 00 
10000 0 , 00 0 , 00 
10001 0 , 00 0,00 

10002 0,00 0,00 
10003 0,00 0,00 

Geonoise V5.43 

Bijlage 1 
2001 81 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
lnvoergegevens Geonoise 

Model:Weterdunen 2020 incl. wete ,dunen verleqd toets best.ande bebouw1nq 
Croep:hoofdqroep 
Lijat van Bode~qebieden, voor ,ekenmethode Wegverkeeralewaei - RMW-2006 

" Omschrijvinq 

01 N58 zllid 26924,20 

" N58 ..ud<len 21053,01 

" N58 noord 26921,39 .. N61S oost 27045,97 

" 1'1615 weat 25837,45 

" Noordweq 23984,59 

" Woordweq 23905,51 

" Noordwe; " 24864,92 

" Ha"end1jk 24853,14 

" Br ..... e ndij k 24858,41 

" Herenweq 26433.88 
II Nolletj""d1j k 257 16,90 

" aogedijk 2U04,61 

" Lange_q ooat 26922,62 
20 Zeewe; 23164 . 06 

21 Walendijk 23167,39 

" Penor...,weq 23994.80 

" Croene Dijk 23992, B7 

" Z!lndertje 24908,74 

" Nieu .. ealuia_q 25731.39 .. 1'1675 (ooatl 29088.53 

" Singel 26924 , 14 

" !lieu .. e weg 25781,99 ". Puijendijk (ooatl 24&10,15 ". Puijendijk ( .... tl 23842,79 

Geonoise V5.43 

" 
318038,26 0,00 
3188H,SO 0,00 
380205,16 0,00 
318818, U 0,00 
31$759,01 0,00 

318499,03 0,00 
31861$,84 0.00 
378737,81 0,00 
319123.38 0,00 
379106,02 0,00 

378783,79 0,00 
379571,00 0,00 
379658,26 0,00 
3B0209,30 0,00 
380420,66 0,00 

3a0411,87 0,00 
3IOan,19 0,00 
380878, U 0,00 
381141,09 0,00 
381162,14 0,00 

379581,98 0,00 
380203,7J 0,00 
380228,54 0,00 
379836,28 0,00 
380162,61 0,00 

Bijlage 1 
200181 

Oppervhk 

6293,15 
11212,30 

4146,04 
"59,90 

23255,14 

9237, i8 
U78,12 
1934,37 
3835,50 
5850,28 

5542,21 
1429,82 
4393,96 
5919.38 
5022. U 

5227.23 
10844.88 

4711,00 
4325.25 
9743,29 

29134,64 
1606,79 
6014.46 
5419, 48 
3959,82 
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Ingenieursbureau Oranjewoud Bijlage 1 
Invoergegevens Geonoise 200181 

Model:Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd toets bestaande bebouwing 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend X-1 Y-1 
- ----------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------

6,00 0,00 Relatief ° dB E" 25766 ,09 380726,98 
6,00 0,00 Relatief a dB E" 25133,12 381249,34 

6,00 0,00 Relatief a dB F 23187,68 380321,79 
6,00 0,00 Relatief a dB F 25290,99 381244,66 

a 6,00 0,00 Absoluut a dB F 24790,26 378806,16 

a 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 25534,71 381099,63 

a 6, 00 0,00 Absoluut a dB F 25503,30 381100,19 

a 6,00 0,00 Absoluut a dB F 23242,96 379265,55 

a 6, 00 0,00 Absoluut a dB F 24803,43 378753,55 

a 6, 00 0,00 Abso1uut a dB F 23254,84 379075,25 

a 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 23318,66 379100,49 

a 6,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 23319,98 379158,92 

a 6, 00 0,00 Absoluut 0 dB F 23323,24 379201,84 

a 6, 00 0,00 Absoluut 0 dB F 23251,20 379189,94 

a 6,00 0 , 00 Absoluut a dB F 28636 ,72 379128,02 

0 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 23823 ,88 378489,86 

0 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 28649,55 379218,57 

0 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 26485,59 380629,02 

0 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 28639,47 379166,92 

0 6,00 0,00 Abso1uut ° dB E" 26245,20 380646,18 

0 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 26541,26 378224,76 

0 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 23949,30 378653,67 

0 6,00 0, 00 Absoluut a dB F 23933,75 378686,35 

0 6,00 0 , 00 Absoluut a dB F 25843,36 381120,59 

0 6,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 26508,97 378174,36 

a 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 26538,70 378160,58 

a 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 26908,89 379669,15 

a 6,00 0,00 Absoluut a dB F 24929 ,38 381103,04 

a 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 24267,20 381041,71 

° 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 24415,79 381133,57 

° 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 28645,22 379304,05 

° 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 24217,40 381209,99 

1 1,00 0,00 Abso1uut a dB F 23314,24 379074,31 

1 6,00 0,00 Re1atief ° dB F 25766,95 380994,65 

1 6,00 0,00 Re1atief 0 dB F 25317,53 381241,14 

1 6,00 0,00 Re1atief 0 dB F 25110,44 381237,53 

1 4 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 23278,98 379224,93 

1 6, 00 0,00 Relatief a dB F 23209,81 380260,40 

1 4, 00 0,00 Absoluut a dB r 25814,35 380805,44 

1 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 26849,05 380654,83 

1 9, 00 0,00 Abso1uut a dB F 24083,73 381016,71 

2 5,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27316 ,50 379349,99 

2 8, 00 0,00 Absoluut ° dB r 24794,75 378759,20 

2 6,00 0,00 Relatief ° dB F 25095,43 381235,61 

2 6,00 0,00 Re1atief ° dB F 25829,01 381048,04 

2 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26963,25 380335,27 

2 7 ,00 0,00 Absoluut ° dB F 27106,67 379857,58 

2 6,00 0,00 Absoluut a dB F 24112,57 380925,21 

2 2,00 0,00 Absoluut a dB F 24060,33 378294,36 

2 6, 00 0,00 Re1atief 0 dB F 23205,31 380215,49 

2 5,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24082,36 381190,03 

2 8 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 26884,28 380494,14 

2 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26884,39 380563,00 

2 4,00 0,00 Abso1uut a dB F 26959,97 380727,09 

3 9, 00 0,00 Abso1uut a dB F 28644,43 379140,71 

3 1,00 0,00 Absoluut ° dB F 26966,50 380768,46 

3 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 25308,97 381291,34 

3 5,00 0,00 Absoluut ° dB F 24405,06 378647,26 

3 8,00 0 , 00 Abso1uut ° dB F 26435,85 381037,66 

3 5,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27707,49 380316,79 

3 6,00 0,00 Re1atief ° dB F 24944,32 379750,16 

3 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 24085,08 381045,74 

3 2,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27312,20 380549,03 

3 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26056,34 380251,70 

3 4,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 28884,02 379771,67 

3 5,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27429,83 380489,57 
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Ingenieursbureau Oranjewoud Bijlage 1 
Invoergegevens Geonoise 200181 

Model:Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegde Puijendijk 
Groep:hoofdgrocp 
Lijst van Gebouwen, voor rekenroethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id Hoogte Maaiveld HDef . Cp Zwevend X-I Y-1 _. -----"- - ---------- - - - ------- - - - - --- - - --- -----------------_._--------------------------------------- --
3 8,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 24801,85 379145,15 
3 6,00 0,00 Relatief ° dB F 25077,86 381230,82 
3 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 27462,93 379861,01 
3 8,00 0, 00 Absoluut ° dB F 26554,80 381068,00 
3 9,00 0,00 Abso1uut ° dB F 23957,60 378583,28 
3 7,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 25815,66 380357,00 

4 4 , 00 0,00 Absoluut ° dB F 27418,90 380025,82 
4 4,00 0,00 Absoluut a dB F 27407,96 380502,79 
4 5,00 0,00 Abso1uut a dB F 27874,53 380031,72 
4 4, 00 0,00 Absoluut a dB F 24521,79 378072,97 

.-1 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 23836,30 378629,96 

4 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 23628,00 378085,16 
4 8 , 00 0,00 Absoluut ° dB F 27631,56 379240,26 
4 3,00 0,00 Absoluut ° dB F 27386,61 379761,38 
4 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 24063,30 378516,82 
4 4 , 00 0,00 Absoluut ° dB F 28000,18 379294,90 

4 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25836,58 380417,48 
4 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26637,69 380980,39 
4 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25806,27 380463,97 
4 6,00 0, 00 Absoluut ° dB F 25806,56 380480,41 
4 7,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 28430,33 378692,61 

4 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 27566,34 379722,82 
4 6,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 25940,77 380443,69 
4 11,00 0, 00 Absoluut ° dB F 27299,48 379594,47 
4 6,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 25824,15 380513,30 
4 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 25884,71 380518,21 

4 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26419,69 380927,71 
4 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 27152,01 379582,42 
4 1,00 0,00 Absoluut ° dB F 24341,95 381234,64 
4 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 25802,81 380522,24 
4 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 27395,58 379996,30 

4 4 , 00 0,00 Absoluut ° dB F 28197,59 379948,77 
4 2,00 0,00 Absoluut ° dB F 23719,35 380813,11 
4 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24273,84 378373,25 
4 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 25841,74 380551,39 
4 5 , 00 0,00 Absoluut ° dB F 24532,78 378925,26 

4 4,00 0,00 Abso1uut ° dB F 24565,98 378924,51 
4 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 26689,21 381077,40 
4 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 25872,02 380551,39 
4 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 25857,32 380551,39 
4 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 23961,23 378394,91 

5,00 0,00 Absoluut ° dB F 24413,66 378788,48 
7,00 0,00 Absoluut ° dB F 28044,38 380322,10 
7,00 0,00 Absoluut ° dB F 26955,93 380776,90 
5,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27921,44 379919,00 
4,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26564,00 379505,41 

8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26378,15 381032,13 
4,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27193,28 380364,07 
7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26452,84 381038,22 
9,00 0,00 Abso1uut ° dB F 23305,04 379269,02 
6,00 0,00 Re1atief ° dB F 25028,35 381221,24 

4 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26497,38 381041,75 
4 6,00 0 , 00 Abso1uut ° dB F 27366,77 379818,71 
4 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 23962,62 378687,85 
4 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 26607,94 381120,17 
4 5,00 0,00 Absoluut ° dB F 26623,08 381116,42 

4 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27642,39 379192,21 
4 4,00 0,00 Abso1uut ° dB F 23208,31 378241,07 
4 7,00 0 , 00 Abso1uut ° dB F 26705,61 380911,78 
4 5,00 0,00 Abso1uut ° dB F 24088,28 381117,90 
4 3,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27294,00 380541,00 

4 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25949,89 380541,58 
4 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25917,59 380550,80 
4 5,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26630,35 381112,71 
4 1,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27225,92 379249,92 
4 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26697,47 381073,28 
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Ingenieursbureau Oranjewoud Bijlage 1 

Invoergegevens Geonoise 200181 

Model:Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegde puijendijk 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend X-1 Y-1 
---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
4 6,00 0,00 Relatief 0 dB F 24694,52 360256,42 

4 9, 00 0,00 Absoluut 0 dB F 27590,87 379259,23 

4 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25687,60 380551,11 

4 7 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 25902,01 380551,11 

5 7, 00 0,00 Absoluut 0 dB F 27522,16 380012,33 

5 5,00 0,00 Absoluut a dB F 24156,29 378511,51 

5 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26764,33 380931,80 

5 4,00 0,00 Absoluut a dB F 27691,72 379951,65 

S 4,00 0,00 Absoluut a dB F 27921,84 379868,07 

S 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26653,79 380916,87 

S- 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27733,52 379151,25 

5 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 27258,28 379823,02 

S 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26769,00 380917,24 

5 7,00 0,00 Absoluut a dB F 27684,50 379114,88 

5 6,00 0 ,00 Absoluut a dB F 27377,53 379980,90 

S- 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27548,77 379217,80 

5 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27704,66 379182,33 

5 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27374,48 379814,30 

5 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26490,19 380923,09 

5 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 26662,30 380675,39 

5 5,00 0,00 Absoluut ° dB F 27906,49 380012,42 

5 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 28217,51 379353,83 

5 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 25275,09 381286,19 

5 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 25294,16 381286,72 

S 6,00 0,00 Relatief a dB F 26745,35 379455,57 

5 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26467,13 381038,04 

5 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25237,25 381273,47 

5 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26693,84 380983,95 

S 1,00 0,00 Abso1uut a dB F 28895,02 379647,82 

5 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26614,29 380978,39 

S 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26590,37 380741,09 

S 5,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26608,73 381127,45 

5 5,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26607,94 381141,98 

5 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27648,70 380304,86 

5 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26510,73 381042,85 

5 5,00 0,00 Abso1uut a dB F 23189,41 379188,22 

5 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26366,63 380771,34 

5 7,00 0 , 00 Abso1uut ° dB F 26404,32 380759,00 

5 6,00 0,00 Relatief a dB F 25047,51 381217,08 

5 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27173,91 380379,60 

S 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 25868,14 380371,65 

S 4,00 0,00 Abso1uut a dB F 26640,97 381107,39 

5 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26364,20 381031,54 

5 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 26672,90 381068,62 

5 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26487,92 380779,56 

5 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 27958,70 380126,33 

5 7,00 0,00 Absoluut a dB F 24320,74 378557,34 

5 5,00 0,00 Absoluut a dB F 27693,76 380123,80 
:; 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25972,33 380449,66 

5 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27469,83 379781,22 

5 4,00 0,00 Abso1uut a dB F 27449,69 380063,19 

5 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26556,48 380938,99 

5 5,00 0,00 Abso1uut ° dB F 23938,27 378521,73 

5 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26462,57 380941,43 

5 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 25874,33 380500,03 

5 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 24010,28 378530,60 

5 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26459,86 380956,30 

5 2,00 0,00 Abso1uut a dB F 26760,94 380698,54 

5 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26480,91 380963,27 

5 5,00 0,00 Abso1uut a dB F 27239,51 379715,08 

5 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 27701,93 380259,93 

6 7 , 00 0,00 Abso1uut a dB F 26528,76 380810,11 

6 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26414,86 380851,17 

6 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26761,31 380863,69 

6 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26583,62 380813,61 

6 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26478,60 380852,32 
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Ingenieursbureau Oranjewoud Bijlage 1 
Invoergegevens Geonoise 200181 

Model:Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegde Puijendijk 
Grocp.hoofdgrocp 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id Hoogte Maaiveld HDef . Cp Zwevend X-1 Y-1 
-- ------------- ----- ----- - ------------------------------------.-------... --------------------------~---

6 7 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 26743,03 380867,94 
6 7 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 26558,80 380807,30 
6 8 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 26676,17 380853,79 
6 8 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 26518,01 380841,54 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26624,44 380842,26 
6 7 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 26458,47 380775,87 

6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26505,52 380851,54 
6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26442,87 380776,96 
6 8,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 26426,41 380777,40 
6 7,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 26751,97 380835,14 
6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26721,60 380993,10 

6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26678,79 380991,23 
6 5,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 27425,43 379709,83 
6 8,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 26648,39 380999,79 
6 7,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 26710,54 380998,51 
6 8,00 0, DO Absoluut 0 dB F 26620,27 380991,07 

6 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26709,84 380975,48 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26552,31 380975,89 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26753,35 380981,36 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26452,47 380986,83 
6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26735,48 380985,36 

6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26472,70 381001,29 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26667,50 381017,10 
6 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26468,43 381017,45 
6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26392,67 381033,44 
6 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26636,45 381037,13 

6 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26559,77 381035,88 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26445,24 381016,13 
6 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26534,67 381008,54 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26447,28 381002,42 
6 5,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27239,52 379698,77 

6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26371,27 381012,04 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26680,20 381010,76 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26455,44 380971,42 
6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26633,42 380911,34 
6 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26749,45 380908,68 

6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26461,02 380917,69 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26435,91 380922,31 
6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26475,31 380919,81 
6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26693,43 380906,03 
6 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26747,01 380881,22 

6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26468,36 380873,19 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26490,57 380880,41 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26752,77 380896,94 
6 7 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 26396,90 380892,75 
6 8 , 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26743,25 380924,18 

6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26759,70 380953,61 
6 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27553,82 379723,13 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26420,85 380954,96 
6 7,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 26723,95 380968,17 
6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26632,46 380968,42 

6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26595,21 380945,24 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26539,49 380938,49 
6 8,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 26672,17 380922,18 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26391,49 380947,43 
6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26485,55 380947,02 

6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26735,00 380947,71 
6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26473,20 380775,24 
6 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25827,96 380268,39 
6 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26091,75 380271,82 
6 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26027,54 380404,20 

6 6 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 25866,35 380404,39 
6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25836,80 380401,73 
6 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27313,38 380408,37 
6 7 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 25996,15 380278,73 
6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26097,96 380379,36 
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6 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26033,84 380290,22 

6 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25814,79 380372,78 

6 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26049,87 380289,75 

6 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25837,40 380384,40 

6 4,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27521,33 380380,72 

6 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26428,61 380409,13 

6 7,00 0,00 Absoluut OdB F 26238,05 380433,57 

6 6,00 0,00 Absoluut OdB F 25835,39 380432,98 

6 6, 00 0,00 Abso1uut ° dB F 26040,57 380252,42 

6 6, 00 0,00 Abso1uut ° dB F 25921,03 380257,01 

6 7 , 00 0,00 Abso1uut OdB F 25908,62 380437,76 

6 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25877,66 380433,57 

6 6, 00 0,00 Absoluut ° dB F 25896,72 380253,36 

6 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25981,10 380257,98 

6 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 25852,52 380267,20 

6 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25838,04 380267,20 

6 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25882,51 380263,29 

6 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 25983,64 380427,63 

6 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 26091,50 380256,79 

6 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 25988,60 380314,97 

6 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 25949,46 380334,09 

6 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25988,60 380332,90 

6 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26073,29 380353,43 

6 4,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26385,88 380346,58 

6 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 25839,59 380323,41 

6 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 26092,27 380316,40 

6 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26001,27 380318,37 

6 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 25825,37 380328,03 

6 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 25948,69 380322,19 

6 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25961,72 380325,87 

6 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25810,38 380334,09 

6 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26022,56 380332,28 

6 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26047,18 380346,21 

6 6,00 0,00 Absoluut a dB F 26092,27 380286,35 

6 6,00 0,00 Absoluut a dB F 26064,35 380297,25 

6 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25820,20 380299,19 

6 6, 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25938,86 380285,85 

6 7,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 25837,40 380367,72 

6 6,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 25819,94 380283,91 

6 7 , 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25902,08 380356,15 

6 6,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 25947,65 380308,88 

6 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25988,60 380348,18 

6 9,00 0 , 00 Abso1uut ° dB F 27231,84 380354,26 

6 8 , 00 0,00 Abso1uut ° dB F 26455,18 380357,36 

6 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27701,53 380304,20 

6 6,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 26089,43 380301,38 

6 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26089,69 380251,20 

6 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26710,80 380661,05 

6 4,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27855,59 379852,98 

6 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 26486,29 380593,78 

6 7,00 0,00 Absoluut a dB F 25878,86 380697,30 

6 7,00 0,00 Absoluut a dB F 27355,74 379800,09 

6 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26714,10 380677,57 

6 4,00 0,00 Absoluut a dB F 27473,90 379884,20 

6 7,00 0,00 Absoluut a dB F 25811,75 380551,95 

6 7,00 0,00 Absoluut a dB F 25797,91 380551,67 

6 7,00 0,00 Absoluut a dB F 25934,89 380551,39 

6 4,00 0,00 Absoluut a dB F 27498,55 379894,35 

6 1,00 0,00 Absoluut a dB F 27790,47 379898,66 

2,00 0,00 Absoluut ° dB F 27331,41 379914,53 

6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 28253,28 379772,99 

6 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26446,55 380755,09 

6 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 26463,45 380755,09 

6 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 26477,96 380753,34 

6 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26511,53 380775,46 

6 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26555,75 380766,37 
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6 8, 00 0,00 Absoluut a dB F 26370,53 380762,03 
6 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26493,56 380751,62 
6 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26693,56 380712,76 
6 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26656,59 380702,91 
6 6,00 0,00 Absoluut a dB F 25898,23 380704,58 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26577,96 380748,50 

6 7 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 26584,05 380717,29 
6 7 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 26598,38 380711,76 
6 4 , 00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 27417,85 380018,58 
6 7,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 25861,07 380498,59 
6 7,00 0 , 00 Absoluut a dB F 25831,07 380496,56 

6 5,00 0,00 Absoluut ° dB F 27400,46 380008,30 
6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25890,19 380501,74 
6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26473,07 380492,36 
6 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 25844,05 380496,28 
6 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 25926,48 380441,91 

6 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26008,51 380244,67 
Ii 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 25812,17 380438,94 
6 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25872,31 380466,28 
6 4,00 0,00 Absoluut a dB F 26550,57 380242,01 
6 6,00 0,00 Absoluut a dB F 25957,45 380445,47 

6 6,00 0,00 Absoluut a dB F 25921,34 380506,09 
6 4,00 0,00 Abso1uut a dB F 27260,43 380533,88 
6 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27537,07 379957,12 
6 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 25944,12 380526,27 
Ii 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 28195,21 379940,46 

6 10,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27121,53 379934,06 
Ii 6,00 0 , 00 Absoluut a dB F 28101,30 379949,80 
6 6,00 0, 00 Absoluut a dB F 25900,86 380519,36 
Ii 6,00 0,00 Absoluut a dB F 25837,13 380513,87 
6 7,00 0,00 AbSOlUllt a dB F 25944,70 380510,99 

6 2,00 0,00 AbSolllllt ° dB F 27393,34 379999,74 
6 4,00 0,00 AbSOlllut ° dB F 28145,50 379971,33 
6 8,00 0,00 AbSOlllut 0 dB F 27848,63 379972,17 
6 6,00 0,00 AbS011111t a dB F 25871,16 380517,62 
Ii 7,00 0,00 AbSolllllt a dB F 27243,89 379652,93 

6 9,00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 24062,89 378542,22 
Ii 5,00 0,00 AbSolllllt a dB F 27821,62 379654,27 
6 4,00 0,00 AbSOlllut a dB F 23821,82 378216,57 
6 6,00 0,00 AbSOlllllt ° dB F 27341,69 379556,14 
6 5,00 0,00 AbS011111t 0 dB F 24244,22 378484,76 

6 9 , 00 0, 00 AbSOlllllt ° dB F 27241,38 379568,26 
Ii 6, 00 0,00 AbSolllllt a dB F 27296,97 379595,72 
6 7,00 0,00 AbSOlUllt a dB F 24191,47 378866,37 
6 2 , 00 0, 00 AbSOlUllt a dB F 23354,14 378682,26 
6 8,00 0,00 AbSOlllllt ° dB F 27538,40 379671,77 

6 5,00 0,00 AbSOlllllt a dB F 25914,15 378863,26 
6 8,00 0,00 AbSOlUllt a dB F 24014,29 378468,67 
6 7,00 0,00 AbSOlUllt a dB F 26374,62 378797,55 
6 6 , 00 0,00 AbSOlUllt a dB F 23361,40 379688,37 
6 5,00 0,00 AbSOlllllt ° dB F 24138,27 378761,27 

6 9,00 0,00 AbSolllllt a dB F 23960,24 378576,31 
Ii 6,00 0,00 AbSOlUllt 0 dB F 24132,01 378519,88 
Ii 4,00 0,00 AbSolllllt a dB F 27958,18 379292,06 
6 6,00 0,00 AbSOlUllt ° dB F 23919,86 378568,94 
6 6,00 0,00 Absoluut a dB F 26251,49 378773,49 

6 9,00 0,00 Absoluut a dB F 26410,98 378815,14 
6 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27476,05 379633, 06 
6 6,00 0,00 Relatief ° dB F 24981,67 381204,82 
Ii 6, 00 0,00 Relatief 0 dB F 26805,45 379427,52 
Ii 8,00 0,00 Absoluut a dB F 25218,72 381265,50 

6 3,00 0 , 00 AbSOlUllt a dB F 26377,56 378770,21 
6 6,00 0,00 Absoluut a dB F 23700,95 380811,08 
6 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26540,05 381046,75 
6 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 23880,81 378381,50 
6 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26530,65 381064,28 
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6 3,00 0,00 Absoluut ° dB F 27324,20 379582,57 

6 6, 00 0,00 Absoluut ° dB F 28560,27 379235,66 

6 8 , 00 0,00 Absoluut ° dB F 27693,64 379191,15 

6 7 , 00 0,00 Absoluut ° dB F 26422,29 381035,94 

6 7 , 00 0,00 Absoluut ° dB F 26406,05 381035,16 

6 5 , 00 0,00 Absoluut ° dB F 27012,68 378136,52 

6 9 , 00 0 , 00 Absoluut a dB F 27716,79 379182,37 

6 7,00 0 , 00 Absoluut a dB F 26480,49 381041,00 

6 5,00 0,00 Absoluut a dB F 24403,92 378859,00 

6 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 25570,53 381083,63 

6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27646,99 379236,04 

6 9,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 26679,97 381083,49 

6 4,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 24025,68 380114,90 

6 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26572,47 381066,25 

6 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27042,33 378309,89 

6 8,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27638,36 379207,21 

8,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 26504,82 380769,59 

7 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26417,75 380755,97 

7 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26434,42 380755,53 

7 8,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27908,04 380221,69 

7 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27097,32 379271,98 

7 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 27393,22 379758,63 

7 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26495,59 380463,62 

7 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23898,73 378566,31 

7 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26390,52 380846,70 

7 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 26705,83 380844,20 

7 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26484,01 380841,89 

7 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26411,38 380836,48 

7 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26534,94 378165,27 

7 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25810,39 380407,95 

7 12,00 0,00 Absoluut ° dB F 27923,42 380267,83 

7 7,00 0/00 Absoluut 0 dB F 26691,55 380848,57 

7 10,00 0/00 Absoluut 0 dB F 27752,55 379415,51 

7 7,00 0/00 Absoluut 0 dB F 26756/64 380850,23 

7 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26375,94 380801,65 

7 8,00 0/00 Abso1uut a dB F 26613,79 380807,08 

7 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 23895/71 378586,87 

7 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26592/11 380783/34 

7 8,00 0/00 Absoluut ° dB F 26605,17 380789,65 

7 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 26495,40 380830,48 

7 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26534,25 380830,08 

7 7,00 0 , 00 Abso1uut ° dB F 25862,78 380433,57 

7 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 24457,36 378589,11 

7 9,00 0 , 00 Abso1uut ° dB F 24262,60 378591,99 

1 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26386,12 380748,38 

7 8,00 0/00 Abso1uut ° dB F 24268,67 378426,71 

7 4,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 27692,27 379958,80 

7 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 26417,41 380530,95 

7 4,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 23683,80 378342,80 

7 8,00 0 , 00 Abso1uut ° dB F 27679,88 379208,95 

1 8,00 0,00 Absoluut a dB F 23817,20 378332,98 

7 14,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27979,44 380002,92 

7 10,00 0/00 Abso1uut ° dB F 23824,85 378336,17 

7 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26430,64 380509,46 

7 4,00 0,00 Abso1uut a dB F 25286,63 378862,52 

7 5 , 00 0,00 Abso1uut ° dB F 27871,33 379936,09 

7 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27640,66 379177,21 

7 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 25908,18 380630,34 

7 5,00 0,00 Absoluut ° dB F 27673,93 379913,22 

7 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 27299,32 379901,04 

7 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 24194,65 378386,22 

8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27667,19 379172,02 

7 9,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27547,02 379931,72 

7 5,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27542,79 379841,45 

7 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 24233/66 378345,66 

7 4,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23899,86 378401,78 
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7 7,00 0,00 Absoluut a dB F 27660,31 379227,95 
7 5,00 0,00 Absoluut a dB F 27395,73 380095,62 
7 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27577,54 379227,30 
7 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26610,50 380703,51 
7 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26712,65 380707,32 
7 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26479,24 380466,81 

7 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27610,86 379245,89 
7 7,00 0,00 Absoluut a dB F 27687,79 380152,64 
7 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26630,07 380717,97 
7 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26717,67 380721,78 
7 4,00 0,00 Absoluut a dB F 27885,00 380030,60 

7 8,00 0,00 Absoluut a dB F 23809,34 378329,80 
7 8,00 0,00 Absoluut a dB F 25954,91 378807,27 
7 5,00 0,00 Absoluut a dB F 25970,24 378812,27 
7 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26649,08 380681,98 
7 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26636,40 380690,26 

7 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 24099,71 378521,13 
7 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27853,59 380024,01 
7 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26624,28 380694,67 
7 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 23800,42 378325,55 
7 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26668,25 380694,67 

7 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26648,44 381117,42 

7 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26526, 00 380934,49 
7 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26702,95 380931,05 
7 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26405,01 380936,62 
7 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27424,97 379672,40 

7 1,00 0,00 Abso1uut a dB F 26282,71 380369,83 
7 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 25851,48 380291,19 
7 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26618,81 380938,12 
7 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26453,59 380287,41 
7 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26558,78 380991,58 

7 6,00 0,00 Re1atief a dB F 25334,23 381189,71 
7 8 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 26470,16 380317,15 
7 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26664,20 380996,17 
7 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26354,46 380990,67 
7 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26688,11 380927,49 

7 8,00 0, 00 Abso1uut 0 dB F 26506,01 380928,00 
7 6,00 0,00 Absoluut a dB F 25862,34 380284,38 
7 7,00 0,00 Absoluut a dB F 25903,27 380340,06 
7 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26469,71 380348,27 
7 8,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 26551,56 380962,21 

7 5,00 0,00 Absoluut a dB F 23085,03 379498,63 
7 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26378,74 380958,80 
7 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25865,16 380356,74 
7 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 23363,94 379675,69 
7 6,00 0,00 Absoluut a dB F 25869,58 380312,25 

7 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26752,88 380966,30 
7 10 , 00 0,00 Abso1uut a dB F 27273,35 379612,85 
7 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26372,56 380962,30 
7 6,00 0,00 Re1atief a dB F 24977,65 381203,39 
7 9 , 00 0,00 Abso1uut a dB F 27176,10 379592,45 

7 8,00 0, 00 Abso1uut a dB F 26477,15 380980,33 
7 9,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27209,01 380372,32 
7 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 27271,16 379585,70 
7 5,00 0,00 Abso1uut a dB F 27336,80 379708,20 
7 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26400,70 380967,93 

7 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 25893,36 380303,78 
7 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 23266,72 379157,17 
7 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26625,99 381005,26 
7 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26561,27 381020,94 
7 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26654,03 381050,06 

7 6 , 00 0,00 Abso1uut a dB F 25812,17 380392,49 
7 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 25867,54 380387,11 
7 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 25255,93 381279,09 
7 8 , 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26633,64 380892,97 
7 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26773,94 380890,06 
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7 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26631,47 381058,28 

7 9,, 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26737,58 381045,53 

7 5 , 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 24402,67 378660,79 

7 7 , 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26658,86 380858,48 

7 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26500,42 380860,63 

7 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25896,12 380323,37 

., 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26766,80 380878,25 

7 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25317,58 381291,00 

7 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26398,06 380874,91 

7 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26778,06 380904,06 

"7 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26659,77 380897,37 

., 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26718,89 380915,78 

"7 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25858,61 380334,72 

"1 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26677,26 380901,81 

7 5,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27240,83 379500,46 ., 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26693,61 381006,98 

8 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26415,45 380322,15 

8 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26494,56 380494,55 

8 5,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 24052,36 380089,41 

B 6,00 0,00 Re1atief 0 dB F 24971,06 381184,47 

B 9,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27541,47 379905,28 

8 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27269,06 380356,20 

8 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27646,52 379906,44 

8 9,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27766,40 379158,15 

8 4,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 28036,28 379875,63 

8 10,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27565,26 379169,03 

8 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27851,93 380006,92 

8 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 24566,88 381249,01 

8 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27376,10 379879,79 

8 10,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27599,64 379157,43 

8 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24202,28 378394,78 

8 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25946,62 380346,43 

8 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27773,32 379177,77 

8 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25917,59 380526,58 

8 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27749,67 379109,69 

8 4,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26234,91 380339,68 

8 5 ,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24086,36 380078,85 

8 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23967,86 378463,24 

8 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26448,82 380496,77 

8 7,.00 0,00 Abso1uut 0 dB F 24079,75 381205,53 

8 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26026,05 380356,93 

8 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27611,21 379174,31 

8 5,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24185,70 380030,29 

8 11,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27524,76 379183,34 

8 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26454,95 380325,99 

8 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25855,10 380317,34 

8 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26427,93 380441,16 

8 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25888,94 378748,88 

B 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26450,41 380392,57 

8 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25891,95 380433,57 

8 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26024,28 380251,70 

8 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26072,62 380250,95 

8 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26412,04 380450,22 

8 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26345,40 380242,20 

8 10,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27367,48 380456,74 

8 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26464,26 380384,39 

8 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26414,99 380381,89 

8 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26236,24 378774,09 

8 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25829,51 380251,92 

8 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25898,28 380267,92 

8 3,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26565,03 380268,41 

8 4,00 0,00 Absoluut a dB F 24692,16 378642,16 

8 5,00 0,00 Absoluut a dB F 27165,12 378138,64 

8 5,00 0,00 Absoluut a dB F 25941,71 380273,01 

8 5,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26275,00 380272,69 

8 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26432,02 380280,81 
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Ingenieursbureau Oranjewoud Bijlage 1 
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Model:Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegde Puijendijk 
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Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id Hoogte Maaiveld HDet. Cp Zwevend X-I Y-1 
---------------- -------------------------------------- ----- ---------- ------------'------- - ----- -
8 6, 00 0,00 Absoluut 0 dB F 25886,90 380275,41 
8 7 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 26000,31 380428,82 
8 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26467,67 380278,75 
8 5 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 23879,49 378638,02 
8 5,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27055,99 378296,65 
8 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26018,33 380290,22 

7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25940,37 380478,97 
8 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27382,06 380481,89 
8 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26426,80 380478,37 
8 5,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27691,55 38014 6, 39 
8 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25907,84 380297,97 

8 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26462,44 380471,34 
8 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24041,36 378535,28 
B 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24034,43 378534,16 
B 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 25879,45 380352,59 
B 11, 00 0,00 Absoluut 0 dB F 27391,84 380498,20 

8 2,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23097,10 379495,38 
8 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26415,85 378788,74 
8 11,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27750,34 380295,70 
8 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 26257,54 380463,81 
8 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26166,47 378779,37 

8 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25838,57 380464,53 
8 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27078,51 380451,43 
8 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27143,60 380383/82 
8 7,00 0/00 Abso1uut 0 dB F 25921,03 380285,35 
8 10,00 0/00 Absoluut 0 dB F 27892,25 380206,00 

8 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27771,00 380184/23 
8 7,00 0, 00 Absoluut ° dB F 26830,55 380159,80 
8 8,00 0, 00 Absoluut 0 dB F 26429,30 380374,17 
8 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26278,69 380466,03 
8 6,00 Q, OO Relatief 0 dB F 25311,65 381159/46 

4,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27261,79 379798,97 
8 7,00 0,00 Absoluut a dB F 23694,19 378336,17 
8 7/00 0,00 Absoluut 0 dB F 27958,52 379813/86 
8 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25948,10 380667,74 
8 7,00 0/00 Absoluut 0 dB F 26433,79 380880/60 

8 5,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26785/05 379445,20 
8 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 26393/42 380861,20 
8 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26638,11 380863,16 
8 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26419,69 380865,63 
8 8 , 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27738,05 379199/74 

8 8,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 23832,92 378342,54 
8 8,00 0/00 Absoluut 0 dB F 27596,22 379608,63 
8 6, 00 0,00 Absoluut ° dB F 25929,30 380652,21 
8 8/00 0,00 Absoluut 0 dB F 26689/80 380661,14 
8 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26716,90 380937,24 

8 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 23923,69 378083,16 
8 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27784,69 379578,16 
8 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27435/69 379724,17 

8,00 0, 00 Absoluut 0 dB F 26379,90 380816,36 
8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26400,20 380806,21 

8,00 0/00 Absoluut 0 dB F 26600,38 380820/80 
8 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26405,40 380821,80 
8 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27798,96 379303/12 
8 8/00 0,00 Absoluut 0 dB F 26558,43 380734,50 
8 8/00 0,00 Absoluut 0 dB F 26571,65 380727,32 

8 6,00 0,00 Absoluut a dB F 25929,69 380722/23 
8 5,00 0,00 Absoluut ° dB F 24290,19 378225,81 
8 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27726/44 379413,19 
8 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26708,59 380693,01 
8 10/00 0/00 Absoluut a dB F 27734,16 379429,19 

8 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26736,31 380852/16 
8 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 25961,15 380704,20 
8 8/00 0,00 Absoluut ° dB F 27676,45 379226,92 
8 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 26384,15 380830,11 
8 8/00 0,00 Abso1uut a dB F 26604,52 380839/73 
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Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend X-I Y-1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 25920,29 380706,11 

8 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26388,47 380981,67 

8 6, 00 0,00 Abso1uut a dB F 25875,02 380610,94 

8 10, 00 0,00 Abso1uut ° dB F 27356,02 379619,00 

8 5,00 0, 00 Abso1uut ° dB F 26757,04 381034,31 

8 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26531,52 380977,36 

8 7,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 26705,14 381066,18 

8 10,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27791,31 379627,24 

8 10,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27580,70 379206,58 

8 4,00 0,00 Abso1uut a dB F 28023,61 379859,35 

8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26672,70 381035,91 

8 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 27788,00 379606,84 

8 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26628,48 381026,19 

8 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26561,02 381048,60 

8 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27544,56 379205,18 

8 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26045,94 380595,04 

8 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26063,97 380646,84 

8 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 24221,33 378353,29 

9 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25875,88 380332,90 

9 2,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25178,92 378602,20 

9 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26186,32 378653,14 

9 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26505,46 380822,08 

9 6,00 0,00 Re1atief ° dB F 23940,93 380907,48 

9 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26383,57 380434,06 

9 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26380,63 380993,92 

9 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25867,51 380266,95 

9 5,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 24352,67 378632,86 

9 5,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26113,83 381112,31 

9 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26888,55 379394,55 

9 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25975,42 380315,94 

9 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27067,12 378312,49 

9 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26342,80 381001,92 

9 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26538,01 381025,04 

9 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27093,57 379260,89 

9 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26385,69 380244,70 

9 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26413,50 380235,29 

9 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 23791,39 378214,38 

9 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26601,96 380733,94 

9 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25907,78 380474,34 

9 10,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27595,08 379250,10 

9 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 24480,21 381235,31 

9 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26259,27 380245,64 

9 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 25960,68 380242,48 

9 5,00 0,00 Absoluut ° dB F 28005,14 379752,12 

9 10,00 0,00 Abso1uut ° dB F 24178,17 378589,15 

9 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25981,88 380243,20 

9 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26398,47 380791,90 

9 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26461,54 380444,09 

9 9,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27819,46 379343,08 

9 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26371,61 380784,12 

9 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 26277,30 380247,76 

9 6,00 0,00 Absoluut a dB F 25813,96 380422,26 

9 9,00 0,00 Abso1uut ° dB F 24668,28 378724,24 

9 9,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27358,77 379631,69 

9 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27124,79 380383,82 

9 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 27256,97 380376,54 

9 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27617,97 379560,67 

9 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26416,60 380887,54 

9 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26363,25 380975,17 

9 5,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26232,80 380289,60 

9 9,00 0,00 Abso1uut ° dB F 24837,72 378701,77 

9 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26430,66 380312,59 

9 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26606,92 380963,27 

9 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 26259,08 380306,47 

9 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 24438,35 378915,64 

9 5,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26281,91 380308,40 
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Id Hoogte Maaiveld HDef. Gp Zwevend X-I Y-1 
------------------------- - ------------------------ --------- ------------------------------------
9 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26093,79 380352,58 
9 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27189,64 380376,16 
9 6,00 0,00 Re1atief a dB F 25294,60 381147,53 
9 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26414,08 380350,55 
9 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26623,46 380953,18 
9 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26416,58 380289,87 

9 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 26009,03 380268,91 
9 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 27243,62 379743,82 
9 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 25961,46 380262,10 
9 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 26547,79 381108,58 
9 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26464,94 380411,41 

9 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 25865,16 380419,29 
9 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 26728,90 380838,42 
9 4,00 0,00 Absoluut a dB F 26234,14 380267,32 
9 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26413,86 380417,76 
9 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 27011,04 378141,55 

9 6,00 0 , 00 Absoluut a dB F 26072,37 380273,26 
9 6 , 00 0,00 Absoluut a dB F 24115,29 380065,44 
9 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27739,67 379444,63 
9 8 , 00 0,00 Absoluut ° dB F 27713,24 380273,74 
9 10 , 00 0 , 00 Absoluut a dB F 23922,32 378678,98 

9 6, 00 0,00 Absoluut ° dB F 25924,39 380273,01 
9 8,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 26428,84 380341,68 
9 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 26384,34 380416,22 
9 9,00 0, 00 Absoluut a dB F 27436,93 380352,95 
9 10,00 0, 00 Absoluut a dB F 27795,17 379647,12 

9 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27384,40 379807,68 
9 7,00 0,00 Absoluut a dB F 27272,35 379847,08 
9 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26413,40 380488,83 
9 7,00 0,00 Absoluut a dB F 25805,41 380496,84 
9 6,00 0,00 Absoluut a dB F 25864,28 380625,16 

9 7, 00 0,00 Absoluut ° dB F 26292,46 380569,23 
9 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 25804,25 380512,71 
9 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27573,48 380059,28 
9 7,00 0,00 Absoluut a dB F 25824,96 380664,43 
9 9 ,0 0 0,00 Absoluut a dB F 27620,89 380070,06 

9 8,00 0, 00 Absoluut ° dB F 27182,35 380520,85 
9 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26677,18 380665,45 
9 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27159,13 380520,26 
9 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27688,73 379171,49 
9 7,00 0, 00 Absoluut ° dB F 25972,47 380711,29 

9 6,00 0,00 Absoluut a dB F 28122,73 379923,37 
9 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 26317,58 380558,23 
9 7,00 0,00 Abs oluut ° dB F 26408,63 378829,23 
9 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 25851,23 380698,83 
9 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27732,93 379177,46 

9 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 25906,63 380504,37 
9 6,00 0,00 Absoluut a dB F 25828,60 380695,77 
9 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27573,68 379188,68 
9 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 26328,13 380500,27 
9 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27591,22 379223,08 

9 7,00 0,00 Absoluut a dB F 25852,81 378805,93 

9 7,00 0,00 Absoluut a dB F 25935,83 380703,23 
9 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 25826,46 380551,67 
9 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27636,05 379221,05 
9 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26641,92 380710,35 

9 4,00 0,00 Absoluut a dB F 27590,38 379896,22 
9 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27681,08 380134,83 
9 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26242,19 380587,19 
9 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27674,69 379193,36 
9 5,00 0,00 Absoluut a dB F 27367,87 379770,19 

9 9 , 00 0,00 Absoluut a dB F 24143,39 378560,97 
9 4,00 0,00 Absoluut a dB F 24243,93 378462,77 
9 9 ,0 0 0,00 Absoluut a dB F 24125,16 378561,97 
9 5 , 00 0,00 Absoluut ° dB F 25853,28 380523,68 
9 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26618,01 380725, 00 
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Id Hoogte Maaive1d HDef. Cp Zwevend X-I Y-l 
---------------------------------- -- ----- ------- --- ----- ------------------------- -------- -- ------------- -- ------------ -- -
9 6,00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 25906,48 380650,09 

9 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 23937,68 378464,02 

9 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27728,33 379136,25 

10 9,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 24262,65 378452,77 

10 10,00 0,00 Ab.so1uut a dB F 27781,39 379558,32 

10 4,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 26263,49 380380,36 

10 4,00 0,00 Abso1uut a dB F 24265,45 378484,36 

10 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27686,95 379120,29 

10 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 23948,13 378080,13 

10 5,00 0,00 Abso1uut a dB F 27517,22 379937,81 

10 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 24272,30 378389,72 

10 6, 00 0,00 Relatief a dB F 25193,63 381190,14 

10 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26022,72 380689,42 

10 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27336,21 380536,00 

10 1 , 00 0,00 Abso1uut a dB F 28507,80 379743,21 

10 8 , 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27638,26 379930,15 

10 7,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 27223,45 378071,50 

10 7 , 00 0,00 Abso1uut a dB F 27581,35 379606,75 

10 4,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 26244,60 380391,29 

10 7 , 00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 26527,47 380962,55 

10 7 , 00 0,00 Absoluut a dB F 23987,59 378471,89 

10 10,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 23777,48 378l37,87 

10 6 , 00 0,00 Abso1uut a dB F 25912,22 380670,55 

10 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27278,98 379632,59 

10 7,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 28863,89 378857,08 

10 5, 00 0 , 00 Abso1uut a dB F 27327,13 379958,84 

10 9,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 27530,55 379l55,47 

10 8,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27074,34 380377,57 

10 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 24670,84 378644,32 

10 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27154, 08 379990,30 

10 10,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 23882,43 378124,24 

10 5,00 0,00 Abso1uut a dB F 27281,05 379345,99 

10 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 27250,45 380453,86 

10 11, 00 0,00 Abso1uut a dB F 24185,15 378569,90 

10 4,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26323,15 380326,43 

10 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26277,88 380335,43 

10 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 27782,69 379345,24 

10 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 25857,76 380578,32 

10 6,00 0,00 Absoluut a dB F 25835,12 380604,44 

10 9,00 0,00 Absoluut a dB F 24089,31 378556,50 

10 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23862,64 380761,37 

10 6,00 0,00 Relatief a dB F 23938,09 380930,54 

10 4 , 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26382,23 380328,34 

10 9, 00 0,00 Absoluut a dB F 27611,56 379196,40 

10 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 26094,09 380595,04 

10 7 , 00 0,00 Abso1uut a dB F 26067,04 380594,82 

10 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27247,14 379759,66 

10 9,00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 24084,70 381165,35 

10 10 , 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27783,32 379307,03 

10 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 24542,34 381100,17 

10 9 , 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 24166,66 378567,09 

10 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25856,16 380~G5,97 

10 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25960,19 380723,76 

10 7,00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 26093,70 380699,98 

10 5,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 24117,84 378604 , 4) 

10 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 27748,11 319381 ,29 

10 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27370,24 379923,72 

10 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26661,50 381095,49 

10 6,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 25952,09 380425,23 

10 6,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 25912,23 380608,25 

10 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26111,35 378780,56 

10 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 25822,84 380716,29 

10 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 28104,37 379342,61 

10 4,00 0,00 Abso1uut a dB F 26245,20 380411,54 

10 9,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26876,70 380607,18 

10 4,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 23882,90 380111,69 
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10 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26450,18 380420,25 
10 8,00 0 , 00 Absoluut a dB F 28111,63 379798,93 
10 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27354,49 380443,58 
10 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27820,40 379378,17 
11 10,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27697,70 380322,29 
11 7,00 0 , 00 Absoluut a dB F 25826,52 380623,13 

11 6,00 0,00 Relatief a dB F 25268,61 381235,72 
11 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24273,23 380005,17 
11 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23968,40 378077,82 
11 6,00 0,00 Relatief 0 dB F 24085,15 381145,39 
11 4,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26383,96 380307,62 

11 10,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27720,06 380330,60 
11 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27259,61 379901,82 
11 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23120,89 379522,97 
11 6,00 0,00 Relatief a dB F 25275,92 381238,70 
11 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27547,67 379943,93 

11 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 24045,55 378073,88 
11 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27690,45 379149,56 
11 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26324,49 380576,26 
11 12,00 0,00 Absoluut a dB F 27411,90 380555,65 
11 5,00 0,00 Absoluut a dB F 26285,55 380439,25 

11 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27464,87 379777,90 
11 8,00 0,00 Absoluut a dB F 25811,03 378810,80 
11 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 26250,83 380495,02 
11 6,00 0,00 Absoluut a dB F 23886,09 378614,43 
11 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27665,74 378489,51 

11 7,00 0 , 00 Absoluut a dB F 25819,48 378842,39 
11 4,00 0,00 Absoluut a dB F 27928,51 379809,64 
11 9,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 27758,36 379431,94 
11 7,00 0,00 Absoluut a dB F 23767,29 378165,99 
11 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27827,13 379398,04 

11 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26386, 07 380268,10 
11 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 26478,11 380440,47 
11 5,00 0,00 Absoluut ° dB F 27118,71 380220,01 
11 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 27103,58 379253,67 
11 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 27118,92 379317,28 

11 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26331,20 380476,46 
11 6,00 0,00 Absoluut a dB F 27550,52 380188,16 
11 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27733,17 379255,38 
11 7,00 0,00 Absoluut a dB F 25990,84 380487,06 
11 2,00 0,00 Absoluut a dB F 28126,56 379337,21 

11 12,00 0,00 Absoluut a dB F 27897,68 380058,19 
11 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 28021,52 379329,93 
11 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27486,34 379233,42 
11 7,00 0,00 Absoluut a dB F 25980,45 380475,50 
11 4,00 0,00 Absoluut a dB F 25303,37 378890,23 

11 6, 00 0, 00 Absoluut a dB F 24178,97 378133,80 
11 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26695,15 379470,38 
11 6, 00 0,00 Absoluut a dB F 27521,08 379965,93 
11 6,00 0 , 00 Absoluut a dB F 23822,47 378121,84 
11 10 , 00 0,00 Absoluut a dB F 27778,08 379537,92 

11 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27291,70 380391,50 
12 5,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27743,55 380097,09 
12 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27533,21 379723,45 
12 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26234,34 380245,45 
12 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27829,89 379680,73 

12 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27760,07 379191,96 
12 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 25972,33 380281,10 
12 5,00 0,00 Absoluut a dB F 28578,01 380077,46 
12 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27521,31 379252,26 
12 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 28672,55 379683,97 

12 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27549,75 379568,95 
12 6,00 0,00 Absoluut a dB F 27046,00 380157,86 
12 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27288,44 379732,42 
12 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27363,36 379967,15 
12 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27605,61 379553,14 
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12 9 , 00 0,00 Absoluut a dB F 27586,19 379552,07 

12 1, 00 0,00 Absoluut a dB F 27835,25 379556,26 

12 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27561,95 379560,67 

12 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27783,16 379256,63 

12 9 , 00 0,00 Absoluut ° dB F 28063,43 379947,46 

12 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 26322,19 380262,57 

12 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 25290,23 378851,74 

12 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27716,29 379206,86 

12 3,00 0,00 Absoluut ° dB F 27265,31 379827,12 

12 8,00 0, 00 Absoluut ° dB F 27506,49 379611, 00 

12 8,00 0, 00 Abso1uut a dB F 27618,12 379619,44 

12 9,00 0 , 00 Abso1uut ° dB F 27763,68 379448,06 

12 9,00 0 , 00 Abso1uut ° dB F 27766,08 380268,21 

12 7,00 0 , 00 Abso1uut ° dB F 27521,19 379632,75 

12 9,00 0 , 00 Abso1uut ° dB F 28242,74 379935,27 

12 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27279,30 379539,86 

12 4,00 0,00 Absoluut a dB F 26354,42 380288,25 

12 4,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 27352,16 380025,32 

12 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26139,49 378779,96 

12 5,00 0,00 Absoluut ° dB F 27832,59 379930,46 

12 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27341,06 379860,14 

12 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27701,50 379836,42 

12 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 28573,61 379206,85 

12 9,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27517,75 37960B,16 

12 B,OO 0,00 Abso1uut ° dB F 27375,83 379659,65 

12 8,00 0,00 Absoluut a dB F 25965,17 380472,34 

12 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26560,77 381007,51 

12 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 26530,96 380992,39 

12 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 26581,21 381120,77 

12 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26438,46 380467,09 

12 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 25931,72 380467,13 

12 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 27263,31 380500,51 

12 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 24209,15 378356,07 

12 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26242,00 380502,16 

12 9 , 00 0,00 Abso1uut ° dB F 24596,32 376648,38 

12 7 , 00 0,00 Abso1uut ° dB F 24621,22 378636,66 

12 8 , 00 0,00 Abso1uut ° dB F 23224,35 378207,86 

12 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 26393,55 380464,53 

12 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 24525,23 378909,80 

12 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 26073,79 380405,92 

12 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26265,22 380413,16 

12 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27104,27 380384,79 

12 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 26046,93 380403,70 

12 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 25999,19 380405,17 

12 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26236,06 380463,03 

12 8 , 00 0,00 Abso1uut ° dB F 25891,63 380471,19 

12 5,00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 25993,14 380469,16 

12 8,00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 26346,74 380433,50 

12 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25966,97 380428,23 

12 9,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 23936,12 378437,40 

12 8,00 0, 00 Abso1uut 0 dB F 26504,27 380883,54 

12 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26369,95 380582,57 

12 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26062,62 380697,48 

12 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26015,05 380595,97 

12 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23844,55 378143,93 

12 4,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26236,63 380573,76 

12 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25915,50 380578,32 

12 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25890,37 380635,12 

12 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26076,62 380657,05 

12 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26043,25 380649,12 

12 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25934,87 380631,09 

12 7,00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 23845,49 378158,46 
12 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25864,09 380660,27 

12 4,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26381,08 380561,66 

12 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26554,66 380749,16 

12 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 26239,32 380526,74 
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12 7,00 0,00 Absoluut a dB F 25886,72 380720,14 
12 4 , 00 0,00 Absoluut a dB F 26379,93 380518,89 
12 8,00 0,00 Absoluut a dB F 23839,07 378375,29 
12 4,00 0,00 Absoluut a dB F 27209,78 380523,54 
12 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26063,78 380535,55 
12 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26011,41 380700,55 

12 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 26376,86 380543,82 
12 7,00 0,00 Absoluut a dB F 25855,26 380717,83 
12 4,00 0,00 Absoluut a dB F 27284,99 380531,60 
12 10,00 0,00 Absoluut a dB F 24245,63 378566,71 
12 7,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 26043,70 380331,28 

12 10,00 0,00 Absoluut a dB F 24796,97 379143,62 
12 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 25962,13 380375,08 
12 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26026,79 380381,55 
12 6,00 0,00 Absoluut a dB F 26235,68 380350,16 
12 9,00 0,00 Absoluut a dB F 23989,54 378076,66 

12 8,00 0,00 Absoluut a dB F 23846,90 378392,25 
12 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26047,93 380380,30 
12 10,00 0,00 Absoluut a dB F 28081,57 380340,91 
12 4,00 0,00 Abso1uut a dB F 26358,06 380369,60 
12 6,00 0,00 Absoluut a dB F 25838,64 380351,86 

12 8,00 0, 00 Absoluut a dB F 25993,22 380376,55 
12 4,00 a, 00 Absoluut ° dB F 26285,55 380355,21 
12 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24111,49 378345,73 
12 5,00 0,00 Absoluut ° dB F 23245,03 379116,21 
13 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27492,48 379282,54 

13 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23935,71 378640,30 
13 9,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 23801,87 378105,53 
13 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25995,16 380452,41 
13 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27365,38 380431,84 
13 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27707,04 380278,30 

13 8, 00 0,00 Absoluut 0 dB F 23819,83 378095,22 
13 1, 00 0,00 Absoluut ° dB F 27221,63 379356,09 
13 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27728,91 379291,76 
13 4,00 0,00 Abso1uut a dB F 26674,11 379423,08 
13 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27409,75 379879,42 

13 6,00 a, 00 Absoluut 0 dB F 27981,88 379294,62 
13 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23759,77 378712,06 
13 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27855,84 380309,73 
13 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27704,66 379102,60 
13 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27526,63 379267,91 

13 11,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27510,52 379218,14 
13 13,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27881,69 380069,75 
13 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27650,65 380061,50 
13 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27786,00 379410,32 
13 2,00 0,00 Absoluut ° dB F 27840,30 379590,09 

13 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 24239,27 378171,20 
13 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 23886,06 380760,18 
13 4,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27237,63 380123,93 
13 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27449,18 379924,19 
13 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27895,56 379865,48 

13 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27782,22 379266,25 
13 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27662,64 379279,41 
13 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27427,78 380111,09 
13 ll, 00 0,00 Absoluut 0 dB F 23769,83 378313,96 
13 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23838,41 378120,71 

13 5,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23994,41 378550,47 
13 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23861,57 378649,14 
13 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27544,47 379269,63 
13 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 23826,23 378158,96 
13 4,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27263,69 380423,15 

13 6, 00 0,00 Absoluut 0 dB F 25844,44 378787,62 
13 6, 00 0,00 Absoluut 0 dB F 28870,31 378880,85 
13 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27779,93 379205,52 
13 4,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26384,53 380287,84 
14 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27642,85 379287,56 
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14 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 27087,44 380496,11 

14 7,00 0,00 Absoluut a dB F 27471,88 379728,16 

14 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27924,68 379971,61 

14 11,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27792,29 380213,09 

14 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27475,11 379653,30 

14 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 24456,62 381299,69 

14 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 27749,83 379271,50 

14 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27566,83 379896,47 

14 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27611,21 379223, 08 

14 5,00 0,00 Absoluut a dB F 24291,32 378371,88 

14 4,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27564,76 379427,22 

14 5,00 0,00 Absoluut a dB F 24296,70 378343,20 

14 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27126,39 379855,55 

14 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27489,55 379276,69 

14 7,00 0,00 Absoluut a dB F 23824,01 378144, 08 

14 10,00 0,00 Absoluut a dB F 28421,25 378674,99 

14 7,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 23942 , 69 378571,09 

14 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27402,87 379952,90 

14 9,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 27321,05 380416,43 

14 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 24167,54 378515,85 

14 10,00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 27515,21 379235,51 

14 9,00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 27502,77 379198,18 

14 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27113,67 380430,46 

14 10,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 27606,39 379298,50 

14 4, 00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 26328,90 380435,41 

14 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 24156,09 378759,55 

14 4,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 27837,24 379883,69 

14 4,00 0 , 00 Absoluut a dB F 26671,64 379429,20 

14 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26382,23 380395,10 

14 4,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 26328,90 380348,49 

14 8,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 27459,90 379187,40 

14 4,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26247 ,58 380368,64 

14 5,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24275,01 378360,91 

14 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27495,03 379911,10 

14 4, 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26384,15 380503,71 

14 8, 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27755,78 379249,45 

14 6, 00 0,00 Absoluut 0 dB F 24221,44 378156,20 

14 4 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 26331,20 380457,47 

14 8 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 27901,60 379846,73 

14 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27448,64 379171,59 

14 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27234,86 379300,53 

14 8,00 0,00 Absoluut a dB F 23796 ,14 378243,47 

14 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27086 ,25 380479,42 

14 9,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27492,05 379253,35 

14 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27302,25 380374,04 

14 2 , 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27829 ,19 379583,91 

15 4,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27147,43 380472,11 

15 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26678,25 380688,29 

15 4,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26276,90 380492,46 

15 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26714, 07 379401,52 

15 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25810,57 380584,85 

15 5,00 0,00 Abso1uut a dB F 26297,55 380946,62 

15 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26284,59 380587,94 

15 12,00 0,00 Absoluut a dB F 27873,98 380047,69 

15 7,00 0,00 Absoluut a dB F 27125,29 380492,20 

15 5,00 0,00 Absoluut a dB F 26110,02 380980,99 

15 13,00 0,00 Abso1uut a dB F 27916,41 380047,16 

15 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 25886,72 380579,29 

15 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 27761,57 379289,97 

15 7,00 0, 00 Absoluut a dB F 27743,36 380061,50 

15 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 23892,51 378644,05 

15 6,00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 27530,19 379325,12 

15 8,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 28438,87 378630,63 

15 4,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27268,36 379860,70 

15 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27764,70 379321,12 

15 7,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 25971,89 380520,96 
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15 5,00 0,00 Absoluut a dB F 27879,88 379712,35 
15 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26329,86 380370,55 
15 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27061,65 378634,61 
15 5,00 0,00 Absoluut a dB F 25225,76 378620,88 
15 9,00 0,00 Absoluut a dB F 23889,16 378429,06 
15 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26077,21 380576,23 

15 5,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28517,50 379783,21 
15 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28493,09 379817,10 
15 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26093,13 380647,77 
15 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26011,22 380649,53 
15 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26319,69 380537,89 

15 2,00 0,00 Absoluut a dB F 27845,35 379636,30 
15 2,00 0,00 Absoluut a dB F 27828,18 379638,74 
15 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26380,70 380459,78 
15 6,00 0 , 00 Absoluut a dB F 26026,56 380577,38 
15 8,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27547,17 379130,13 

15 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27761,21 379133,94 
15 1,00 0,00 Abso1uut a dB F 27502,80 380397,40 
15 10,00 0,00 Absoluut a dB F 25311, 04 378865,02 
15 7,00 0,00 Absoluut a dB F 23807,10 378177,52 
15 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27625,32 379577,88 

15 11, 00 0,00 Absoluut a dB F 26093,17 378829,24 
15 6,00 0,00 Absoluut a dB F 26303,67 378762,93 
15 9,00 0,00 Absoluut a dB F 28179,42 379800,02 
15 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27376,27 380420,74 
15 8,00 0,00 Absoluut a dB F 25805,09 378784,28 

15 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25971,89 380546,67 
15 5,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27206,14 380416,65 
15 2,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27809,00 379494,15 
15 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27266,95 380342,76 
15 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25948,87 380621,31 

15 11,00 0,00 Absoluut a dB F 27491,54 379673,18 
15 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26023,49 380669,27 
15 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 24524,86 381227,36 
15 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26797,56 380173,77 
15 5,00 0,00 Absoluut a dB F 26248,84 380310,72 

15 10,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27745,88 380297,45 
15 6,00 0 , 00 Absoluut a dB F 26073,17 380675,99 
15 5,00 0,00 Absoluut a dB F 24274,62 378467,01 
15 7,00 0,00 Absoluut a dB F 24545,26 381279,79 
15 7,00 0,00 Absoluut a dB F 25806,92 380619,00 

15 9,00 0,00 Absoluut a dB F 23900,90 378488,36 
15 8,00 0,00 Absoluut a dB F 28027,31 379812,70 
15 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26041,72 380703,83 
15 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26377,44 380371,14 
15 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27714,67 379252,04 

15 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23804,73 378365,07 
15 5,00 0,00 Absoluut a dB F 24292,07 378282,80 
15 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27047,47 379204,77 
15 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27727,76 379091,23 
16 9,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 25790,38 378766,88 

16 7,00 0,00 Absoluut a dB F 27120,94 380510,14 
16 6,00 0,00 Absoluut a dB F 27462,66 379737,10 
16 6,00 0, 00 Absoluut a dB F 25329,34 378869,89 
16 8,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27540,92 379782,34 
16 6,00 0,00 Absoluut a dB F 25830,13 380579,10 

16 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26039,42 380535,36 
16 9,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27375,25 379933,72 
16 6,00 0,00 Absoluut a dB F 27789,09 379931,87 
16 7,00 0,00 Absoluut a dB F 28162,55 379907,00 
16 7,00 0, 00 Absoluut a dB F 26012,37 380542,64 

16 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24269,27 378419,65 
16 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27553,66 379601, 03 
16 5,00 0,00 Absoluut a dB F 24103,41 378617,95 
16 9,00 0,00 Absoluut a dB F 28081,89 379949,33 
16 10,00 0,00 Absoluut a dB F 23948,92 378603,68 
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16 7,00 0,00 AbSolllllt a dB F 26092,94 380536,11 

16 4,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26283,54 380492,24 

16 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26371,30 380246,60 

16 5,00 0,00 Absoluut a dB F 27113,86 380449,09 

16 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23203,06 378224,20 

16 8,00 0,00 AbSolllllt a dB F 26091,98 380445,35 

16 7, 00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 23841,72 378094,09 

16 4 , 00 0,00 AbS01llllt 0 dB F 27160, 09 380447,74 

16 4 , 00 0,00 AbS01llllt 0 dB F 26362,28 380477,93 

16 7 , 00 0,00 AbsolUllt 0 dB F 25798,86 380681,74 

16 7 , 00 0,00 AbSOlUllt 0 dB F 24497,54 381308,22 

16 7 , 00 0,00 Absoluut 0 dB F 26031,55 380472,40 

16 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23764,15 378112,28 

16 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26085,07 380476,25 

16 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27221,90 379603,94 

16 7 , 00 0,00 AbSOlUllt a dB F 23877,00 378091,06 

16 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27479,18 379610,66 

16 9,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27407,38 380384,22 

16 5,00 0 , 00 Abs011111t 0 dB F 24285,85 378416,06 

16 8,00 0 , 00 AbSolllllt a dB F 25961,14 380403,95 

16 9,00 0 , 00 AbSOlllllt 0 dB F 28166,93 379837,29 

16 7,00 0 , 00 Absoluut a dB F 26549,70 380256,79 

16 7,00 0,00 AbSOlUllt a dB F 26032,51 380440,94 

16 10,00 0,00 Absoluut a dB F 24086,76 378787,48 

16 7,00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 26075,03 380381,55 

16 10,00 0 , 00 AbSOlllUt 0 dB F 27559,30 379244,48 

16 6,00 0 , 00 AbSOlUllt 0 dB F 27795,05 379294,44 

16 5,00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 24129,84 378628,83 

16 10,00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 23940,24 378623,86 

16 8,00 0 , 00 AbSolllllt a dB F 23754,93 378306,96 

16 7,00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 27185,35 378124,05 

16 5,00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 27004,68 379219,68 

16 4,00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 27327,85 380058,82 

16 9,00 0,00 AbsOlllllt 0 dB F 23838,17 378636,67 

16 7,00 0,00 AbS01llllt 0 dB F 26132,44 378857,70 

16 8,00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 26024,84 380499,46 

16 6,00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 24199,14 378145,58 

16 8,00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 26201,34 378344,36 

16 8,00 0,00 AbSolllllt a dB F 27312,66 380032,89 

17 9,00 0,00 AbS01llut a dB F 27947,61 379980,98 

17 8,00 0,00 Absolllllt 0 dB F 26796,74 380970,80 

17 10,00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 27304,36 380538,10 

17 4,00 0,00 AbSOl1111t 0 dB F 26350,58 380399,35 

17 10,00 0,00 AbSOlUllt 0 dB F 23821,25 378211,29 

17 7,00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 27455,73 38 0335,14 

17 9,00 0,00 AbSOlUllt 0 dB F 23894,75 378087,16 

17 1,00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 27815,26 379524,08 

17 7,00 0,00 Absol1111t 0 dB F 27071,96 380416,28 

17 7,00 0,00 AbSol1111t a dB F 26182,88 378785,24 

17 4,00 0,00 AbSo1llllt a dB F 27233,38 380414,53 

17 8,00 0,00 AbS01llllt 0 dB F 27524,76 379158,12 

17 8,00 0,00 AbSOlUllt a dB F 24193,88 378439,68 

17 9,00 0,00 AbSOlUllt 0 dB F 27585,50 379391,54 

17 8,00 0,00 AbS01llllt 0 dB F 27071,96 380441,90 

17 9,00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 27196,64 380018,48 

17 9,00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 27604,20 379111,13 

17 6,00 0,00 AbSOl1111t 0 dB F 2 5888,06 380666,21 

17 3,00 0,00 AbSOlUllt 0 dB F 28035,30 379895,41 

17 5,00 0 , 00 AbSOlllllt 0 dB F 23322,21 3 7 8695,04 

17 11,00 0, 00 Absolllllt 0 dB F 27701,12 380187,57 

17 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24535,11 381313, 09 

17 5,00 0,00 AbSolllllt a dB F 24248,87 3782 3 2,25 

18 9,00 0, 00 AbSOlllllt 0 dB F 27218,29 379778,88 

18 10,00 0,00 AbSolllllt a dB F 27711,82 379394,76 

18 7,00 0,00 AbSOlllllt 0 dB F 27752,27 380025,95 

18 5,00 0 , 00 AbSOlllUt 0 dB F 24296,98 378 2 55,43 
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18 5,00 0,00 Absoluut a dB F 27180,24 380417,40 
18 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 23879,86 378367,04 
18 2,00 0,00 Absoluut ° dB F 27765,18 379511,02 
18 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 27229,25 379704,52 
18 6,00 0,00 Absoluut a dB F 27248,31 379773,75 
18 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27517,52 379349,99 

18 4,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 27598,41 380000,83 
18 8,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27532,64 378649,98 
18 9,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 24058,84 378789,76 
18 12,00 0 , 00 Absoluut a dB F 28263,24 379969,14 
18 7,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 24578,26 381316,50 

18 9,00 0 , 00 Absoluut a dB F 23950,74 378125,74 
18 6, 00 0 , 00 Absoluut a dB F 25798,10 380713,98 
18 6,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27366,68 380194,45 
18 7,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 27700,65 379083,14 
18 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27663,06 379790,09 

18 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27518,93 379352,74 
18 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26086,72 378770,56 
18 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27639,91 379757,56 
18 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 26343,67 380539,23 
18 9,00 0,00 Absoluut a dB F 26958,35 379272,48 

18 7,00 0,00 Absoluut a dB F 24486,25 381247,15 
18 9,00 0,00 Absoluut a dB F 23594,93 378117,84 
18 9,00 0,00 Absoluut a dB F 26258,50 380588,72 
18 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27938,30 379909,75 
18 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27240,68 379674,37 

19 11, 00 0,00 Absoluut a dB F 23932,04 378522,07 
19 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27822,89 379801,99 
19 7,00 0,00 Absoluut a dB F 25946,76 380579,10 
19 7,00 0,00 Absoluut a dB F 24503,55 381276,91 
19 5,00 0,00 Absoluut ° dB F 27287,29 380468,64 

19 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 23646,93 378291,59 
19 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27120, 05 380166,14 
19 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27115,78 379311,75 
19 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27212,34 379510,96 
19 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27621,41 379284,57 

19 4,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27728,93 380074,15 
19 5,00 0,00 Absoluut ° dB F 26283,82 380418,54 
19 9,00 0,00 Absoluut a dB F 23995,28 378447,18 
19 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27392,99 380399,56 
19 9,00 0,00 Absoluut a dB F 24219,77 378869,78 

19 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27290,99 380191,85 
19 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27403,25 380171,11 
19 5,00 0,00 Absoluut ° dB F 27220,33 380450,62 
19 5,00 0, 00 Absoluut ° dB F 24282,54 378440,77 
19 10,00 0,00 Absoluut a dB F 23926,04 378420,00 

19 10,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 26346,22 378769,78 
19 11,00 0,00 Absoluut a dB F 27434,71 380514,01 
20 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27139,78 379672,15 
20 7,00 0,00 Absoluut a dB F 24591,40 381249,01 
20 9,00 0,00 Absoluut a dB F 23985,59 378476,77 

20 11, 00 0,00 Absoluut a dB F 27284,10 379668,30 
20 6,00 0,00 Absoluut a dB F 27338,40 380060,29 
20 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27651,87 380084,09 
20 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27342,62 380157,11 
20 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27663,06 379754,25 

20 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27419,18 379652,31 
20 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27576,99 379118,79 
20 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27238,56 380372,51 
20 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27699,33 379268,94 
20 5,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27677,76 379940,59 

20 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26284,59 380547,48 
20 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26091,98 380509,24 
20 7,00 0,00 Absoluut a dB F 26226,48 380933,18 
20 5,00 0,00 Absoluut a dB F 24288,66 378191,01 
20 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27492,37 379168,62 
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20 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27220,91 379530,83 

20 2 , 00 0,00 Absoluut a dB F 27788,40 379501,36 

20 11 , 00 0,00 Absoluut a dB F 27282,32 379719,82 

20 8 , 00 0,00 Absoluut a dB F 24158,51 378154,49 

20 7,00 0,00 Absoluut a dB F 27344,97 380055,13 

20 9 , 00 0,00 Absoluut a dB F 28147,38 379838,39 

20 8,00 0,00 Absoluut a dB F 28632,55 378670,18 

21 10,00 0, 00 Absoluut a dB F 27401,18 379610,19 

21 4,00 0,00 Abso1uut a dB F 27177,94 380449,65 

21 9,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 27411,99 380409,93 

21 4,00 0, 00 Abso1uut a dB F 26267,96 380549,42 

21 5,00 0,00 Abso1uut a dB F 27152,80 380428,34 

21 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27441,53 380431,99 

21 5,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 27828,68 379922,18 

21 8,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 26272,01 378770,00 

21 9,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 28088,78 379845,20 

21 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 27414,72 379630,93 

21 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26306,61 378803,43 

21 9,00 0,00 Absoluut a dB F 28067,50 379845,67 

21 5,00 0,00 Absoluut a dB F 26324,49 380246,42 

21 4,00 0,00 Abso1uut a dB F 27229,73 380491,11 

21 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 23790,44 378193,89 

21 8,00 0, 00 Abso1uut a dB F 27403,35 380100,40 

21 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 27859,06 379959,21 

21 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 23991,16 378124,40 

21 14,00 0,00 Abso1uut a dB F 28181,71 379992,98 

21 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26350,00 380500,27 

21 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 27555,15 379404,39 

21 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 28156,37 379944,96 

21 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27169,10 380183,08 

21 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 27618,91 379348,74 

21 7,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27310,50 380456, 18 
21 9,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27539,03 379644,09 

21 6,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27835,40 379670,27 
21 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27085,86 379933 , 13 
22 10,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 24106,76 378478,51 

22 7 , 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 23906,24 378077,69 

22 10 , 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 23892,22 378374,32 

22 8 , 00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27226,99 380174,33 

22 9,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27769,94 379227,70 

22 5,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27359,61 380502,98 

22 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 26344,25 380588,91 

22 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 27289,78 380434,12 

22 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 27723,12 379345,93 

22 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27119,74 380038,98 

22 7,00 0,00 Absoluut a dB F 27080,89 380367,45 

22 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27550,01 379974,30 

22 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27383,41 380439,87 

22 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26346,21 380313,84 

22 11,00 0,00 Abso1uut a dB F 28539,33 379235,66 

22 6,00 0,00 Absoluut a dB F 26233,42 380554,26 

22 4,00 0,00 Absoluut a dB F 23985,76 378325,27 

22 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27183,03 379973,71 

23 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26348,53 381034,57 

23 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 23919,98 378108,75 

23 8,00 0,00 Absoluut a dB F 23886,78 378667,79 

23 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 24134,94 378216,63 

23 4,00 0,00 Absoluut a dB F 27198,85 380448,30 

23 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27146,41 379923,94 

23 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 24315,20 378555,53 

23 5,00 0,00 Abso1uut a dB F 27149,97 379587,73 

23 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 26318,55 380291,88 

23 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 26808,55 380949,36 

23 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 23992,02 378492,76 

23 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 28390,23 380065,34 

23 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27600,05 379434,35 
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23 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27196,31 379467,19 
24 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 28029,06 379923,90 
24 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27318,21 380175,26 
24 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 26080,05 380803,77 
24 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27535,31 378684,78 
24 5,00 0,00 Absoluut a dB F 24258,71 378204,97 

24 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27726,56 379311,81 
24 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27149,54 379957,90 
24 9,00 0,00 Absoluut a dB F 24418,47 378668,07 
24 6,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27339,28 380487,45 
24 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27109,17 380128,96 

24 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27737,83 379854,48 
24 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27287,09 379856,11 
24 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27378,51 379882,63 
24 8,00 0,00 Absoluut a dB F 26062,44 380443,07 
24 7,00 0,00 Absoluut a dB F 28496,84 379861,22 

24 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27464,44 379206,18 
24 7,00 0,00 Absoluut a dB F 23381,28 380251,32 
24 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27697,47 379440,81 
24 5,00 0,00 Absoluut a dB F 24305,00 378296,39 
24 10,00 0,00 Absoluut a dB F 26851,31 380247,13 

24 13,00 0,00 Absoluut a dB F 24399,53 378567,84 
24 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27169,10 380192,17 
24 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 26205,75 378781,12 
25 7,00 0,00 Absoluut a dB F 23949,53 378444,15 
25 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 27538,80 379306,50 

25 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27484,09 380171,01 
25 11,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24725,41 378727,86 
25 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27054,68 378653,76 
25 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27277,80 379997,02 
25 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 26269,61 380337,09 

25 5, 00 0,00 Absoluut a dB F 27269,45 380458,68 
25 12,00 0,00 Absoluut a dB F 27524,77 380422,99 
25 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27408,34 380439,68 
25 4,00 0,00 Absoluut a dB F 26326,60 380399,13 
25 10 , 00 0,00 Absoluut ° dB F 27562,82 379328,71 

25 11,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 27242,11 379560,98 
25 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27431,36 380398,59 
25 4,00 0.,00 Absoluut a dB F 27228,58 380527,57 
25 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27667,47 379751,50 
25 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27727,73 379354,39 

25 4,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25486,18 379955,73 
26 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27589,96 379508,46 
26 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27207,12 380073,63 
26 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27157,05 379822,84 
26 9,00 0,00 Absoluut a dB F 28166,78 379875,07 

26 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27725,54 379387,64 
26 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 23882,09 378233,94 
26 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27876,41 379846,89 
26 1 0,00 0,00 Absoluut ° dB F 25453,10 379939,64 
26 4 , 00 0,00 Absoluut a dB F 27108,67 380422,97 

26 4,00 0,00 Absoluut a dB F 27299,09 380486,26 
26 10 ,00 0,00 Absoluut ° dB F 27057,20 378671,63 
26 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27479,34 379347,02 
26 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27515,57 379830,83 
26 5,00 0,00 Absoluut a dB F 26299,57 380939,49 

26 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27295,22 379955,00 
26 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27112,85 380015,17 
27 6,00 0,00 Absoluut a dB F 26961,33 378702,72 
27 11,00 0,00 Absoluut a dB F 24004,28 378222,25 
27 4,00 0,00 Absoluut a dB F 28199,87 379910,93 

27 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27727,11 379741,66 
27 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27787, 04 379741,97 
27 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27629,86 379496,02 
27 8,00 0,00 Absoluut a dB F 23999,06 378419,06 
27 5,00 0,00 Absoluut a dB F 27702,02 380114,43 
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27 5,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24294,71 378406,62 

27 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27554,92 379755,22 

27 13,00 0,00 Absoluut a dB F 24147,32 378235,13 

27 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27105,23 380289,21 

27 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27821,63 379839,70 

28 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27513,21 379450,16 

28 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27620,87 380225,50 

28 5,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27129,17 380223,41 
28 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23820,76 378249,31 
28 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27357,77 379848,20 
28 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27211,90 379849,46 

28 9,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 28253,54 379828,51 
28 9,00 0, 00 Absoluut 0 dB F 27531,55 379853,45 

28 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27800,43 379880,66 

28 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27209,78 380260,62 

28 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27796,81 379419,10 

28 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27695,93 379475,28 

28 9,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 28206,43 379796,71 

28 7,00 0, 00 Absoluut a dB F 27343,50 380512,38 

28 9,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 25161,34 378709,02 

28 10,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 27795,05 379353,36 

28 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23829,59 378175,27 

28 9,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27712,04 379469,18 

28 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23873,69 380735,44 

29 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23818,88 378376,04 

29 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27163,94 379818,21 

29 4,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27853,87 379B40,48 

29 11,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28403,13 380050,56 

29 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27137,92 379526,52 

29 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23271,66 379690,87 

29 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27156,07 380275,59 

29 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25926,86 3B112B,93 

29 9,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 27594,78 3B0237,09 

29 7,00 0 ,00 Absoluut 0 dB F 27691,98 379380,67 

29 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27194,13 380125,49 

30 7,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 27258,32 3B0244,69 

30 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27142, B1 379728,01 

30 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27618,44 379346,40 

30 41,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 28244,59 3B0250,30 

30 6,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25503,45 379953,36 

30 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27180,45 379B51,02 

30 9,00 0,00 Absoluut a dB F 24283,13 378563,68 

30 4,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27565,22 379420,38 

30 14,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27909,25 3B01B6,10 

31 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24014,65 378158,24 

31 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27485,05 379375,20 

31 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23922,20 378136,09 

31 12,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28779,74 379796,64 

31 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27640,46 379718,41 

31 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27166,99 379929,03 

31 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27486,36 379798,31 

31 4,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27161,75 379900,51 

31 B,OO 0,00 Absoluut a dB F 27645,98 379793,40 

31 4,00 0,00 Absoluut a dB F 27173,91 380480,92 

31 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27342,08 3BOO06,89 

31 5,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25566,59 378447,38 

32 10,00 0/00 Absoluut 0 dB F 27894,21 380285/45 

32 1/00 0 / 00 Absoluut 0 dB F 2B488/80 379778/64 
32 10/00 0 / 00 Absoluut 0 dB F 27523/92 380057/04 
32 12,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27383,46 3B0556,25 
32 11,00 0 / 00 Abso1uut 0 dB F 24832,11 378785,82 

32 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27706,60 379922/44 
32 4,00 0/00 Absoluut 0 dB F 27201,73 380490/92 
32 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28187/43 379922,27 

33 9/00 0/00 Absoluut 0 dB F 27191/63 3B01B9,98 

33 B,OO 0,00 Absoluut ° dB F 27695/53 379855,04 
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33 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27231,37 380149,14 
33 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 27780,57 379835,86 
33 7,00 0,00 Absoluut a dB F 27245,14 379863,33 
33 14,00 0,00 Absoluut a dB F 27492,34 380098,43 
33 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 28226,31 379832,73 
33 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27140,31 380150,40 

33 11, 00 0,00 Absoluut ° dB F 27415,47 380065,82 
33 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27152,36 380003,92 
33 7,00 0,00 Absoluut a dB F 23962,37 378229,60 
33 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 27250,78 379984,12 
34 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27457,65 380370,60 

34 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27701,94 379761,28 
34 1,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28493,25 379615,02 
34 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27271,90 380160,24 
34 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27667,73 379486,31 
34 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27237,71 379945,69 

34 9,00 0,00 Absoluut a dB F 23872,18 378363,01 
35 7,00 0,00 Absoluut a dB F 24783,89 379241,82 
35 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27269,24 380143,18 
35 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27233,46 379994,36 
35 15,00 0,00 Absoluut a dB F 28168,47 379977,04 

35 14,00 0,00 Abso1uut a dB F 27577,86 380083,53 
35 12,00 0,00 Abso1uut a dB F 25320,27 378862,52 
35 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27120,29 379781,13 
35 7,00 0,00 Abso1uut a dB F 27146,88 379741,92 
35 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27303,82 380115,93 

35 11, 00 0,00 Abso1uut a dB F 27413,83 380553,44 
35 8,00 0,00 Abso1uut a dB F 27762,18 379758,62 
36 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27543,57 379352,96 
36 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27223,16 379908,91 
36 7,00 0,00 Absoluut a dB F 27351,55 379966,27 

36 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 24548,06 378945,07 
36 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24159,86 378119,59 
36 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27309,16 380220,32 
36 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24112,32 378756,55 
36 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27379,90 379609,88 

36 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27342,27 379593,07 
36 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 27371,12 380302,83 
36 13,00 0,00 Absoluut a dB F 23916,85 378390,53 
36 8,00 0,00 Absoluut a dB F 24128,56 378487,57 
37 10,00 0,00 Absoluut a dB F 24387,22 378615,86 

37 9,00 0,00 Absoluut a dB F 25131,66 381168,99 
37 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27337,60 380088,06 
37 12,00 0,00 Absoluut a dB F 24115,76 378473,11 
37 6,00 0,00 Absoluut a dB F 27330,45 380346,98 
37 10,00 0,00 AbSOlllllt a dB F 27623,13 379316,18 

37 10 , 00 0,00 AbS01Ullt a dB F 27635,81 379351,24 
37 1,00 0,00 AbS0111Ut a dB F 28495,40 379609,05 
38 6,00 0, 00 Absoluut a dB F 27096,74 378619,24 
38 5,00 0, 00 AbSOlUllt a dB F 27232,59 379386,30 
38 9 , 00 0, 00 Abso1uut a dB F 28130,38 379803,86 

38 11,00 0,00 Abso1uut a dB F 23875,33 378393,56 
38 9,00 0,00 AbSOlllUt a dB F 27305,07 380136,27 
38 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27771,23 379741,19 
39 8,00 0, 00 AbSOlllllt a dB F 25192,60 378636,47 
39 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27578,30 379465,81 

39 10,00 0,00 Absoluut a dB F 23880,21 378188,11 
39 8,00 0,00 AbSOlllllt a dB F 27654,82 379843,86 
39 11, 00 0,00 AbSOlllut ° dB F 27681,60 378466,82 
39 9,00 0,00 AbSOlllUt a dB F 27124,12 379946,00 
39 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27638,47 379437,41 

39 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27372,96 380133,99 
39 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27711,15 379742,07 
39 5,00 0,00 Absoluut a dB F 27337,36 379943,81 
39 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27726,51 379794,93 
39 10,00 0,00 AbSOlllllt a dB F 27661,70 379300,69 
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39 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27858,55 379971,61 

39 9,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 25608,68 378441,85 

40 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 24833,75 378673,28 

40 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 27409,41 380480,61 

40 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27277,21 380199,82 

40 8,00 0 , 00 Absoluut ° dB F 27378,80 380311,30 

40 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27102,73 380359,63 

40 4,00 0,00 Absoluut ° dB F 27123,96 380175,05 

40 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27237,09 379933,97 

40 12,00 0,00 Absoluut ° dB F 25483,85 379974,35 

40 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27559,21 379474,28 

40 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27348,88 379886,85 

40 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27497,39 379859,51 

40 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 28587,61 379657,57 

40 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 23903,31 378435,09 

41 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27145,79 380047,04 

41 9,00 0,00 Abso1uut ° dB F 23722,18 378687,01 

41 10,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27505,94 379414,26 

41 9,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27465,97 379812,65 

41 7,00 0,00 Abso1uut ° dB F 26686,49 380217,92 

41 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27787,69 379794,77 

41 11,00 0,00 Absoluut ° dB F 26856,58 380848,91 

41 9,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27837,44 379770,37 

42 7,00 0 , 00 Abso1uut ° dB F 27190,93 379786,37 

42 5,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27101,60 380195,89 

42 9,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27533,63 380209,13 

42 6,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27209,71 379824,52 

42 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27671,33 379331,21 

42 16,00 0,00 Absoluut ° dB F 27961,94 380023,44 

43 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 23993,85 378164,14 

43 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27343,12 380211,88 

43 11,00 0,00 Absoluut ° dB F 27289,35 379894,01 

43 8,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27823,83 379895,88 

43 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27272,41 379576,17 

43 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27653,83 379374,89 

44 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 28589,05 379731,87 

44 2,00 0,00 Absoluut a dB F 28573,34 379657,39 

44 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 23915,20 378235,07 

44 7 , 00 0,00 Absoluut a dB F 27214,83 379719,54 

44 13,00 0,00 Absoluut ° dB F 28605,28 380055,59 

44 9 , 00 0,00 Absoluut a dB F 27487,40 379425,35 

44 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27142,03 379832,30 

44 6,00 0,00 Absoluut ° dB F 24244,63 378313,95 

44 8 , 00 0,00 Absoluut ° dB F 27359 ,23 380330,86 

45 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 25531,03 380000,88 

45 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27404,89 380284,43 

45 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 27707,67 379602,44 

45 10,00 0,00 Absoluut a dB F 23857,29 378190,36 

45 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 27621,41 379387,01 

46 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27320,86 380375,00 

46 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27338,70 380274,24 

46 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27703,66 379919,19 

46 12,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27436,64 380527,10 

46 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28557,60 379828,66 

46 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24021,29 378777,49 

47 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27095,09 380010,96 

47 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 27107,53 379655,71 

47 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27226,28 380337,76 

47 11,00 0, 00 Absoluut 0 dB F 24015,43 378150,71 

47 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 25900,66 378865,01 

47 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27292,66 380242,41 

47 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27338,51 380353,32 

47 1,00 0,00 Absoluut ° dB F 26150,35 380993,11 

48 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27135,30 380242,25 

48 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27979,64 379313,96 

48 18,00 0,00 Absoluut ° dB F 27936,09 380228,12 
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48 11,00 0,00 Absoluut a dB F 24134,7l 378189,42 
48 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 23329,60 379672,66 
48 7,00 0,00 Absoluut a dB F 27198,77 3797l2,76 
48 11,00 0,00 Absoluut a dB F 27878,44 380259,55 
49 11, 00 0,00 Absoluut a dB F 28363,49 380026,19 
49 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27266,18 380323,58 

50 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 24864,31 379981,89 
50 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27399,84 379799,43 
50 16, 00 0 , 00 Absoluut a dB F 26930,02 380723,88 
51 9,00 0,00 Absoluut a dB F 23959,40 378495,29 
51 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27902,69 379875,38 

51 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27052,89 380303,27 
51 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27288,25 380313,58 
52 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27638,79 379951,34 
52 7,00 0,00 Absoluut ° dB F 27l71,84 379789,50 
52 5,00 0,00 Absoluut ° dB F 24235,85 378247,53 

53 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27150,32 380122,24 
53 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 24247,93 378524,38 
54 7,00 0,00 Absoluut a dB F 23311,36 379236,99 
55 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 27137,90 379886,04 
55 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27204,03 380344,11 

55 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27143,21 380359,26 
56 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 23957,48 378183,67 
56 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27462,70 380407,56 
57 9,00 0,00 Abso1uut ° dB F 27434,04 380122,21 
57 6,00 0,00 Abso1uut a dB F 27485,37 380122,37 

57 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27300,07 379919,94 
57 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27973,77 379958,27 
57 12,00 0,00 Absoluut ° dB F 24136,17 378270,77 
58 11, 00 0,00 Absoluut ° dB F 27437,20 380510,94 
59 11,00 0,00 Abso1uut a dB F 27661,71 380173,39 

59 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27733,17 379917,72 
59 11, 00 0,00 Absoluut ° dB F 28275,90 379975,39 
60 11,00 0,00 Absoluut ° dB F 27984,40 380161,29 
60 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27l66,42 380354,85 
60 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 24433,50 378683,91 

62 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27399,28 379826,43 
62 2,00 0,00 Absoluut a dB F 28517,44 379598,02 
62 11,00 0,00 Absoluut a dB F 27259,45 379667,09 
63 12,00 0,00 Absoluut ° dB F 23619,61 378104,25 
63 8,00 0,00 Absoluut a dB F 25079,82 378689,74 

63 9,00 0,00 Absoluut a dB F 23738,03 378747,12 
63 9,00 0,00 Abso1uut a dB F 23881,37 378213,10 
63 10,00 0,00 Abso1uut a dB F 27725,88 378411,49 
65 12,00 0,00 Absoluut a dB F 27541,39 380402,97 
66 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 28248,37 379912,96 

66 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 27869,21 379959,21 
66 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27l85,14 380048,60 
67 43,00 0,00 Absoluut ° dB F 28838,17 380003,69 
67 9,00 0,00 Absoluut a dB F 23950,81 378207,88 
68 9,00 0,00 Absoluut a dB F 27633,88 379967,40 

68 3,00 0,00 Absoluut ° dB F 24168,62 378191,82 
68 4,00 0,00 Absoluut a dB F 27l23,65 380108,78 
69 8,00 0,00 Absoluut a dB F 27l03,30 380104,41 
70 8,00 0,00 Absoluut a dB F 23654,28 378350,36 
71 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 28569,53 379963,89 

71 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 28394,54 378626,35 
71 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 28693,13 379845,13 
71 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27272,13 380025,92 
72 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 28080,48 379926,65 
72 9,00 0,00 Absoluut ° dB F 23904,02 378628,39 

73 8,00 0,00 Absoluut ° dB F 27724,70 379835,83 
74 34,00 0,00 Absoluut ° dB F 27634,34 380361,94 
74 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27397,50 379902,79 
75 9,00 0,00 Absoluut a dB F 24111,19 378104,56 
75 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 27709,09 378457,57 
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75 37,00 0 , 00 Absoluut a dB F 28926,58 379984,66 

75 8,00 0,00 Absoluut a dB F 24115, 07 378223,16 

75 12,00 0 , 00 Absoluut a dB F 26182,10 378303,34 

76 40,00 0 , 00 Absoluut a dB F 24108,69 378385,03 

76 9,00 0,00 Absoluut a dB F 24310,74 378577,24 

76 10,00 0 , 00 Abso1uut a dB F 26973,60 379209,12 

77 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27869,52 379776,31 

77 9,00 0 , 00 Absoluut a dB F 28157,54 379915,93 

78 12,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27032,15 378262,84 

78 9,00 0,00 Absoluut a dB F 28068,75 379928, 06 

80 11,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 27811,41 380325,35 

81 7 , 00 0,00 Absoluut a dB F 24582,28 381179,53 

81 8,00 0,00 Absoluut a dB F 24184,70 378490,01 

83 2 , 00 0,00 Absoluut a dB F 28451,01 379659,92 

84 9, 00 0,00 Absoluut 0 dB F 28057,07 379810,49 

85 8 , 00 0,00 Absoluut a dB F 27398,52 380070,10 

85 11, 00 0,00 Absoluut a dB F 28441,54 378658,43 

86 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27884,92 379862,82 

88 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27661,96 380051,04 

88 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27999,15 380259,49 

89 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26265,04 380968,30 

90 10,00 0,00 Absoluut a dB F 26951,56 380554,94 

91 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 26110,76 378832,77 

91 11, 00 0,00 Absoluut 0 dB F 28351,66 380085,18 

91 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27293,46 379745,63 

93 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24328,55 378561,96 

93 8,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27612,57 380218,44 

94 9,00 0,00 Absoluut a dB F 28264,65 379930,55 

94 12,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27949,83 379903,03 

94 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28202,29 379983,86 

95 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27603,79 379984,05 

95 21,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27273,16 360629,23 

97 11,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27881,53 360243,56 

98 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28706,12 379791,98 

99 10,00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 27534,44 380043,85 

100 9,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 23428,95 380295,50 

100 9,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 28023,77 379833,67 

101 11,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27461,38 380070,19 

105 11,00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 27786,40 380290,99 

108 12,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27466,36 380493,35 

111 8,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24812,25 378701, 02 

112 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24189,60 378859,03 

113 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23958,41 378567,37 

113 9,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 24680,32 378776,95 

113 9,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 27699,27 380012,42 

114 11,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27426,08 379932,87 

120 13,00 0 , 00 Absoluut a dB F 27853,09 380270,02 

122 12,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27541,20 380050,88 

122 2,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28342,84 379760,90 

122 12,00 0, 00 Abso1uut 0 dB F 24235,06 378622,17 

124 12,00 0,00 Absoluut a dB F 27333,42 379526,36 

127 11,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27606,28 380117,55 

132 5,00 0,00 Absoluut a dB F 27054,74 380117,68 

133 10,00 0,00 Absoluut a dB F 27351,34 379832,61 

135 10,00 0,00 Absoluut a dB F 28286,29 380365,72 

135 10,00 0,00 Absoluut a dB F 24024,57 378461,58 

140 12,00 0,00 Absoluut a dB F 23944,91 378361,29 

142 15,00 0,00 Absoluut a dB F 28108,49 379999,20 
143 13,00 0,00 Absoluut a dB F 27579,53 380356,63 
147 10,00 0,00 Abs oluut a dB F 27571,65 379507,83 

148 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27466,56 379850,23 

149 15,00 0,00 Absoluut a dB F 28070,71 380000,45 

lSI 12,00 0,00 Absoluut a dB F 27773,17 380267,83 

154 12,00 0,00 Absoluut a dB F 27783,04 380058,19 

154 11,00 0,00 Absoluut a dB F 27733,54 380320,76 

156 13,00 0,00 Absoluut a dB F 28133,24 380141,86 
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Model:Waterdunen 2020 incl. waterdunen ver1egde puijendijk 
Grocp:hoofdgrocp 
Lijst van Gebouwen, voor rekenrnethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend X-I Y-1 
- --------------------------------------------- ------------------------------ --------- - ---------
156 12,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27426,89 379958,06 
156 11,00 0, 00 Absoluut 0 dB F 25623,03 378420,98 
158 13,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27751,23 380233,06 
165 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28714,37 379650,42 
l70 9,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 28653,44 379624,99 
171 8,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 27310,42 380076,56 

179 7,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24611,11 381174,21 
188 10,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24134,98 378329,20 
191 12,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28940,90 379724,40 
193 11,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27530,14 380139,24 
195 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27762,65 379959,12 

196 13,00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 27776,43 380102,84 
206 10,00 0 , 00 Abso1uut ° dB F 27657,38 380079,69 
213 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27856,69 379749,53 
215 11,00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 23924,63 378352,64 
218 13,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 27042,36 379981,87 

222 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28539,06 379710,16 
227 12,00 0,00 Absoluut 0 dB F 23763,74 378762,90 
229 9,00 0 , 00 Absoluut 0 dB F 24413,06 378980,75 
238 7,00 0 , 00 Abso1uut 0 dB F 26048,41 380759,75 
238 10,00 0, 00 Abso1uut 0 dB F 28630,09 379774,46 

244 14,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28292,44 380032,72 
265 10,00 0,00 Absoluut ° dB F 28863,63 379625,23 
267 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 24192,65 378501,95 
304 13,00 0,00 Absoluut ° dB F 23997,26 378414,34 
304 16,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 28296,17 380294,51 

312 13,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 28041,68 380246,99 
331 14,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27683,32 380225,37 
342 11,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 28643,17 379844,19 
348 2,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 28521,82 379543,50 
350 12,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 26677,47 380794,86 

360 13,00 0,00 Absoluut ° dB F 24075,18 378456,80 
373 2,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28612,62 379465,74 
382 14,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 23993,30 378354,32 
390 13,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28774,18 379742,77 
391 14,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28227,21 380215,21 

403 11,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 28380,46 379867,10 
408 16,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27816,84 380232,68 
450 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28723,81 379729,65 
481 9,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28752,21 379557,44 
587 12,00 0,00 Absoluut 0 dB F 27675,85 380209,00 

653 12,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 28860,22 379761,46 
687 15,00 0,00 Absoluut 0 dB F 28143,75 380117,33 
1191 12,00 0,00 Abso1uut 0 dB F 27109,77 378589,37 
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Model:Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd toets bestaande bebouwing 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id Omschrijving X Y Maaiveld Hoogtedefinitie 
------ --- ---------------------------------------------------- ---_ .......... --------------------------------
BOOl woning 23342,56 378690,90 0,00 Relatief 

B002 woning 23650,12 378301,25 0,00 Re1atief 

B003 woning 23703,71 378318,94 0,00 Re1atief 

B004 waning 23827,67 378639,31 0,00 Re1atief 

B005 woning 23834,72 378641,67 0,00 Re1atief 

B006 woning 23841,19 378643,43 0,00 Relatief 

B007 woning 23845,89 378645,78 0,00 Re1atief 

B008 waning 23851,77 378647,54 0,00 Relatief 

B009 waning 23862,36 378651,07 0,00 Relatief 

BOlO woning 23870,00 378654,01 0,00 Relatief 

BOll woning 23901,16 378674,00 0,00 Relatief 

B012 woning 23906,45 378662,24 0,00 Relatief 

BOD waning 23911,16 378649,90 0,00 Relatief 

B014 woning 23916,45 378636,96 0,00 Re1atief 

B015 woning 23919,98 378629,32 0,00 Relatief 

B016 woning 23923,50 378619,32 0,00 Re1atief 

B017 woning 23925,27 378614,62 0,00 Relatief 

B018 woning 23928,21 378608,15 0,00 Relatief 

B019 woning 23929,38 378602,27 0,00 Relatief 

B020 woning 23931,74 378596,98 0,00 Relatief 

B021 woning 23934,09 378589,34 0,00 Relatief 

B022 woni ng 23937,03 378582,87 0,00 Relatief 

B023 woning 23942,91 378569,35 0,00 Relatief 

B024 woning 23945,85 378561,70 0,00 Relatief 

B025 woning 23971,72 378504,09 0,00 Relatief 

B026 waning 23982,89 378512,32 0,00 Relatief 

B02 7 waning 23978,77 378522,31 0,00 Relatief 

B028 woning 23975,83 378528,78 0,00 Relatief 

B02 9 woning 23974,07 378532,31 0,00 Relatief 

B030 woning 23971,72 378538,77 0,00 Relatief 

B031 woning 23968,78 378545,83 0,00 Relatief 

B032 woning 23966,43 378551,71 0,00 Relatief 

B033 woning 23964,07 378556,41 0,00 Relatief 

B034 woning 23961,72 378561,12 0,00 Relatief 

B035 woning 23959,96 378567,58 0,00 Relatief 

B036 woning 23959,37 378575,23 0,00 Relatief 

B037 woning 23957,02 378582,28 0,00 Relatief 

B038 woning 23952,90 378591,10 0,00 Relatief 

B039 woning 23951,14 378596,39 0,00 Relatief 

B040 woning 23948,20 378602,27 0,00 Relatief 

B041 woning 23944,67 378611,68 0,00 Relatief 

B042 woning 23942,91 378617,56 0,00 Relatief 

B043 woning 23939,38 378622,26 0,00 Relatief 

B044 woning 23923,50 378682,75 0,00 Relatief 

B045 waning 23939,77 378633,27 0,00 Relatief 

B046 woning 23937,74 378638,69 0,00 Relatief 

B047 woning 24017,73 378528,19 0,00 Relatief 

B048 woning 24029,25 378533,61 0,00 Relatief 

B049 woning 24046,20 378540,39 0,00 Relatief 

B050 woning 24067,22 378546,49 0,00 Relatief 

B051 woning 24095,01 378551,24 0,00 Relatief 

B052 woning 24127,55 378553,27 0,00 Relatief 

B053 woning 24144,50 378555,31 0,00 Relatief 

B054 woning 24161,44 378555,31 0,00 Relatief 

B055 woning 24193,31 378564,12 0,00 Relatief 

B056 woning 24219,74 378572,25 0,00 Relatief 

B057 woning 24252,28 378581,07 0,00 Relatief 

B058 woning 24257,03 378582,42 0,00 Relatief 

B059 woning 24267,86 378586,08 0,00 Relatief 

B060 woning 24257,79 378532,03 0,00 Relatief 

B0 61 woning 24262,64 378534,08 0,00 Relatief 

B062 woning 24267,86 378536,32 0,00 Relatief 

B063 woning 2 4273,45 378538,55 0,00 Relatief 

B064 woning 24280,34 378541,91 0,00 Relatief 

B065 woning 24286,87 378544,70 0,00 Relatief 

B066 woning 24292,83 378547,31 0,00 Relatief 
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Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id Omschrijving X Y Maaive1d Hoogtedefinitie 
------------------------ - ------------------------------------------ -------.----------
B067 waning 24287,43 378568,75 0,00 Relatief 
B068 waning 24296,19 378574,53 0,00 Relatief 
B069 waning 24309,23 378579,00 0,00 Relatief 
0001 waning 25919,95 381129,03 0,00 Relatief 
0002 waning 25856,47 381121,25 0,00 Re1atief 
0003 waning 25561,47 381106,16 0,00 Relatief 

0004 waning 25338,33 381190,20 0,00 Relatief 
0005 waning 25323,57 381241,66 0,00 Relatief 
0006 waning 25300,65 381148,18 0,00 Re1atief 
0007 waning 25317,75 381160,29 0,00 Re1atief 
0008 woning 25296,54 381245,76 0,00 Re1atief 

0009 woning 25278,22 381239,38 0,00 Relatief 
0010 waning 25271,18 381236,47 0,00 Re1atief 
0011 woning 25199,56 381191,32 0,00 Re1atief 
0013 waning 25310,48 381291,75 0,00 Re1atief 
0014 woning 25299,26 381287,74 0,00 Re1atief 

0015 waning 25280,51 381287,20 0,00 Re1atief 
0016 waning 25261,57 381280,24 0,00 Relatief 
0017 waning 25242,64 381274,74 0,00 Re1atief 
0018 waning 25225,27 381267,53 0,00 Relatief 
0019 woning 25135,41 381236,25 0,00 Relatief 

0020 waning 25112,57 381237,74 0,00 Re1atief 
0021 woning 25098,98 381235,92 0,00 Re1atief 
0022 woning 25082,81 381227,00 0 , 00 Re1atief 
0023 woning 25055,70 381207,90 a, oo Re1atief 
0024 woning 25031,66 381221,64 0 , 00 Relatief 

0025 waning 24978,21 381199,53 0,00 Re1atief 
0026 waning 24543,87 381081,45 0,00 Re1atief 
0027 waning 24573,82 381315,68 0,00 Re1atief 
0028 waning 24569,20 381306,18 0,00 Re1atief 
0029 waning 24568,43 381300,80 0,00 Re1atief 

0030 woning 24568,40 381294,58 0,00 Re1atief 
0031 woning 24589,66 381248,91 0,00 Re1atief 
0032 waning 24582,75 381246,72 0,00 Re1atief 
0033 waning 24576,63 381242,12 0,00 Re1atief 
0034 woning 24571,71 381240,97 0,00 Re1atief 

0035 woning 24560,65 381260,93 0,00 Re1atief 
0036 waning 24561,99 381270,23 0,00 Relatief 
0037 waning 24558,26 381275,03 0,00 Relatief 
0038 waning 24549,55 381280,81 0,00 Relatief 
0039 woning 24555,14 381298,56 0,00 Re1atief 

0040 waning 24551,71 381304,16 0,00 Relatief 
0041 woning 24548,07 381308,48 0,00 Re1atief 
0042 woning 24539,29 381314,08 0,00 Re1atief . ' , 

0043 waning 24544,61 381235,36 0,00 Re1atief 
0044 waning 24538,25 381233,81 0,00 Re1atief 

0045 woning 24532,49 381229,51 0,00 Relatief 
0046 woning 24527,21 381227,95 0,00 Re1atief 
0047 waning 24504,31 381230,00 0,00 Re1atief 
0048 waning 24498,28 381229,30 0,00 Re1atief 
0049 waning 24491,81 381228,31 0,00 Re1atief 

0050 waning 24485,01 381228,33 0,00 Re1atief 
0051 wening 24503,02 381251,64 0,00 Re1atief 
0052 wening 24498,15 381259,00 0,00 Relatief 
0053 waning 24496,98 381265,92 0,00 Relatief 
0054 waning 24499,47 381275,94 0,00 Relatief 

0055 wening 24487,69 381286,24 0,00 Re1atief 
0056 waning 24487,82 381292,00 0,00 Relatief 
0057 waning 24488,54 381297,58 0,00 Relatief 
0058 waning 24492,43 381307,24 0,00 Relatief 
0059 woning 24482,64 381245,88 0,00 Relatief 

0060 wening 24482,47 381254,75 0,00 Re1atief 
0061 wening 24479,32 381260,91 0,00 Relatief 
0062 waning 24471,19 381267,70 0,00 Relatief 
0064 waning 24475,95 381288,25 0,00 Re1atief 
0065 waning 24469,74 381294,33 0,00 Re1atief 

Geonoise V5.43 9-10-200910:56:44 



Ingenieursbureau Oranjewoud Bijlage 1 
Invoergegevens Geonoise 200181 

Mode1:Waterdunen 2020 incl. waterdunen ver1egd toets bestaande bebouwing 
Groep:hoofdgroep 
Li jst van Ontvangers , voor rekenmethode Wegverkeers1awaai - RMW-2006 

Id Omschrijving X Y Maaive1d Hoogtedefinitie 
_._-------------- --------------------_._- --------------------------- - ---------- ------------- ----------
0066 woning 24462,05 381300,94 0,00 Re1atief 

0067 woning 24411,48 381198,98 0,00 Re1atief 

0068 woning 24381,75 381177,18 0,00 Re1atief 

0069 woning 24371,59 381164,30 0,00 Re1atief 

0070 woning 24359,70 381154,64 0,00 Re1atief 

0071 woning 24345,83 381163,06 0,00 Re1atief 

0072 woning 24343,84 381180,40 0,00 Re1atief 

0073 woning 24321,55 381171,48 0,00 Re1atief 

0074 woning 24332,20 381154,89 0,00 Re1atief 

0075 woning 24306,19 381167,77 0,00 Re1atief 

0076 woning 24314,86 381151,91 0,00 Re1atief 

0077 woning 24290,33 381142,00 0,00 Re1atief 

0078 woning 24278,19 381112,23 0,00 Re1atief 
0079 woning 24265,80 381183,38 0,00 Re1atief 
0080 waning 24230,37 381168,51 0,00 Re1atief 
0081 woning 24215,01 381167,27 0,00 Re1atief 

0082 woning 24199,90 381167,27 0,00 Re1atief 

0083 woning 24183,30 381168,76 0,00 Re1atief 

0084 waning 24174,38 381182,14 0,00 Re1atief 

0085 woning 24171,16 381198,24 0,00 Re1atief 

00B6 waning 24167,69 381213,11 0,00 Re1atief 

0087 woning 24221,21 381151,91 0,00 Re1atief 

0088 woning 24205,60 381150,67 0,00 Relatief 

0089 woning 24190,24 381150,18 0,00 Re1atief 

0090 woning 24174,63 381155,13 0,00 Re1atief 
0091 waning 24161,75 381167,77 0,00 Re1atief 

0092 woning 24158,03 381183,13 0,00 Re1atief 

0093 woning 24154,56 381198,49 0,00 Re1atief 

0094 woning 24211,54 381135,31 0,00 Re1atief 

0095 woning 24194,95 381133,58 0,00 Re1atie£ 

0096 woning 24178,35 381137,05 0,00 Re1atie£ 

0097 woning 24163,23 381144,23 0,00 Re1atief 

0098 woning 24150,85 381155,38 0,00 Re1atief 

0099 woning 24143,17 381170,25 0,00 Re1atie£ 

0100 woning 24140,19 381186,60 0,00 Re1atief 

0101 woning 24079,74 381207,59 0,00 Re1atief 

0104 woning 24085,06 381163,34 0,00 Relatief 

0105 woning 24085,56 381141,67 0,00 Re1atief 

0106 woning 24088,35 381114,46 0,00 Re1atief 

0107 woning 24083,55 381041,63 0,00 Re1atief 

0108 woning 24084,94 381012,45 0,00 Re1atief 

0109 woning 24116,27 380926,42 0,00 Re1atief 
0110 woning 23947,07 380902,88 0,00 Re1atief 
0111 woning 23951,32 380933,75 0,00 Re1atie£ 
0112 woning 23880,31 380748,57 0,00 Re1atief 

0113 woning 23704,50 380811,50 0,00 Re1atief 

0114 woning 23425,44 380250,06 0,00 Re1atief 
0115 wening 24873,30 379981,64 0,00 Relatief 

0116 wening 24894,62 380250,47 0,00 Re1atief 

0117 waning 24946,09 379741,91 0,00 Re1atie£ 

0118 wening 25454,12 379960,54 0,00 Re1atie£ 

0119 wening 26721,07 379408,29 0 , 00 Re1atie£ 

0120 wening 26813,32 379423,48 0,00 Re1atief 

0121 waning 26789,50 379435,94 0,00 Re1atief 

0122 wening 26745,46 379447,25 0,00 Re1atief 
0123 waning 26697,58 379461,37 0,00 Re1atief 

B070 wening 24314,60 378581,08 0,00 Re1atie£ 
B071 wening 24318,64 378583,77 0,00 Re1atie£ 
BOn wening 24324,48 378585,57 0,00 Relatie£ 
B073 wening 24330,76 378587,81 0,00 Relatie£ 
B074 waning 24336,15 378591,40 0,00 Re1atief 

B075 wening 24343,34 378594,10 0,00 Re1atief 
B076 wening 24350,07 378597,24 0,00 Re1atief 
B077 wening 24356,36 378599,93 0,00 Re1atief 
B078 waning 24361,75 378602,18 0,00 Re1atie£ 
B079 waning 24367,58 378604,87 0,00 Relatief 

Geonoise V5.43 9-10-200910:56:44 



Ingenieursbureau Oranjewoud Bijlage 1 
Invoergegevens Geonoise 200181 

Madel:Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd taets bestaande bebauwing 
Grocplhoofdgrocp 
Lijst van Ontvangers, vaar rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id Omschrijving X Y Maaiveld Hoagtedefinitie 
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B080 waning 24374,32 378608,02 0,00 Relatief 
B081 waning 24380,60 378611,16 0,00 Relatief 
B082 waning 24389,58 378620,14 0,00 Relatief 
B083 woning 24398,56 378624,63 0,00 Relatief 
B084 wening 24406,65 378628,67 0,00 Relatief 
B085 waning 24298,43 378550,09 0,00 Relatief 

B086 waning 24303,82 378552,79 0,00 Relatief 
B087 waning 24308,76 378555,03 0,00 Relatief 
B088 waning 24318,64 378558,62 0,00 Relatief 
B089 waning 24326,27 378562,67 0,00 Re1atief 
B090 waning 24332,11 378565,81 0,00 Relatief 

B091 waning 24340,19 378568,95 0,00 Relatief 
B092 wening 24349,62 378573,44 0,00 Relatief 
B093 waning 24357,26 378577,03 0,00 Relatief 
B094 waning 24363,99 378579,73 0,00 Relatief 
B095 wening 24371,17 378582,87 0,00 Relatief 

B096 waning 24377,46 378586,01 0,00 Relatief 
B097 woning 24382,85 378588,71 0,00 Re1atief 
B098 waning 24403,50 378587,36 0,00 Relatief 
B099 waning 24429,55 378653,37 0,00 Relatief 
B100 waning 24457,84 378592,30 0,00 Re1atief 

B101 waning 24451,10 378618,79 0,00 Re1atief 
B102 waning 24472,20 378621,49 0,00 Re1atief 
B103 wening 24500,49 378633,16 0,00 Relatief 
B104 wening 24625,77 378640,79 0,00 Relatief 
B105 waning 24598,83 378651,12 0,00 Relatief 

B106 waning 24673,62 378652,72 0,00 Re1atief 
B107 waning 24662,41 378712,53 0,00 Relatief 
B108 wening 24775,08 378700,24 0,00 Re1atief 
B109 waning 24842,90 378703,98 0,00 Relatief 
BllO wening 24847,70 378768,59 0,00 Relatief 

BIll waning 24646,66 378834,28 0,00 Relatief 
B1l2 waning 24529,18 378898,36 0,00 Relatief 
B1l3 wening 24441,61 378910,11 0,00 Relatief 
B114 waning 25067,43 378713,60 0,00 Re1atief 
B1l5 wening 25326,65 378872,04 0,00 Relatief 

B116 waning 25374,19 378657,80 0,00 Relatief 
B117 waning 25608,73 378483,05 0,00 Relatief 
B1l8 waning 25795,62 378766,19 0,00 Relatief 
B119 waning 25812,44 378779,28 0,00 Relatief 
B120 waning 25817,12 378807,31 0,00 Relatief 

B121 woning 25843,62 378745,92 0,00 Re1atief 
B122 waning 25848,30 378786,15 0,00 Relatief 
B123 waning 25852,04 378803,93 0,00 Relatief 
B124 waning 25896,95 378839,48 0,00 Relatief 
B125 waning 25958,69 378804,87 0,00 Relatief 

B126 waning 25891,33 378757,15 0,00 Relatief 
B127 waning 25969,92 378772,12 0,00 Relatief 
B128 wening 26097,16 378821,71 0,00 Re1atief 
B129 wening 26094,35 378788,96 0,00 Relatief 
B130 wening 26118,68 378787,09 0,00 Relatief 

B131 waning 26148,62 378786,15 0,00 Re1atief 
B132 waning 26172,94 378783,35 0,00 Re1atief 
B133 waning 26190,27 378785,78 0,00 Relatief 
B134 woning 26209,80 378784,85 0,00 Relatief 
B135 waning 26219,34 378784,85 0,00 Relatief 

B136 woning 26227,71 378784,62 0,00 Relatief 
B137 wani ng 26240,51 378783,92 0,00 Relatief 
B138 woning 26254,23 378782,99 0,00 Relatief 
B139 waning 26277,49 378782,06 0,00 Re1atief 
B140 woning 26310,52 378779,97 0,00 Relatief 

B141 woning 26353,32 378773,92 0,00 Relatief 
B142 waning 26382,86 378775,78 0,00 Relatief 
B143 woning 26413,56 378776,94 0,00 Relatief 
B144 woning 26244,46 378799,27 0,00 Relatief 
B145 woning 26264,47 378799,74 0,00 Relatief 
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Ingenieursbureau Oranjewoud Bijlage 1 
Invoergegevens Geonoise 200181 

Model:Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd toets bestaande bebouwing 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id Omschrijving X Y Maaiveld Hoogtedefinitie 
--- - ----------------------------------------------------------------,-------- --------------- ----
B146 waning 26308,89 378794,85 0,00 Relatief 

B147 waning 26315,41 378794,85 0,00 Relatief 

B148 waning 26330,76 378793,69 0,00 Re1atief 

B149 waning 26338,43 378793,22 0,00 Relatief 

B150 waning 26364,25 378792,99 0,00 Relatief 

B151 woning 26406,82 378795,08 0,00 Relatief 

B152 woning 26426,59 378791,60 0,00 Relatief 

B153 woning 26418,57 378821,37 0,00 Relatief 
B154 woning 26458,57 378790,67 0,00 Re1atief 
B155 waning 26188,52 378652,51 0,00 Relatief 
B156 woning 26197,82 378341,75 0,00 Relatief 

B157 woning 26582,62 378769,64 0,00 Relatief 
B158 woning 26625,95 378768,18 0,00 Re1atief 

B159 woning 26635,03 378766,71 0,00 Relatief 

B160 woning 26656,11 378764,96 0,00 Relatief 
B161 woning 26666,36 378759,39 0,00 Relatief 

B162 waning 26673,68 378759,39 0,00 Relatief 

B163 woning 26709,99 378759,39 0,00 Relatief 
B164 woning 26721,11 378756,76 0,00 Re1atief 

B165 woning 26730,78 378752,95 0,00 Re1atief 

B166 woning 26741,61 378750,61 0,00 Re1atief 

B167 woning 26954,33 378716,97 0,00 Relatief 

B168 woning 27039,83 378311,44 0,00 Relatief 

B169 woning 27050,51 378638,39 0,00 Relatief 
B170 woning 27052,70 378654,36 0,00 Relatief 

Bl71 woning 27057,40 378669,09 0,00 Re1atief 

Bl72 woning 27045,71 379211,19 0,00 Relatief 
B173 woning 27108,89 379254,46 0,00 Relatief 

B174 woning 27093,75 379268,97 0,00 Re1atief 
B175 waning 27096,90 379276,55 0,00 Relatief 
B176 waning 27106,05 379295,79 0,00 Re1atief 

B177 woning 27110,47 379304,94 0,00 Relatief 
B178 woning 27118,68 379321,98 0,00 Re1atief 

B179 woning 27121,52 379326,72 0,00 Re1atief 

B180 woning 27135,08 379341,55 0,00 Relatief 

B181 woning 27194,50 379471,17 0,00 Relatief 

B182 woning 27197,08 379476,62 0,00 Re1atief 
B183 woning 27200,53 379483,80 0,00 Re1atief 
B184 waning 27202,83 379491,26 0,00 Relatief 

B185 waning 27203,69 379499,30 0,00 Relatief 

B186 woning 27206,85 379505,91 0,00 Relatief 

B187 woning 27209,43 379511,08 0,00 Relatief 

B188 woning 27212,59 379517,68 0,00 Relatief 
B189 woning 27215,17 379524,57 0,00 Relatief 
B190 woning 27218,62 379530,89 0,00 Relatief 
B191 woning 27229,53 379543,23 0,00 Re1atief 

Bl92 woning 27232,69 379548,69 0,00 Relatief 

B193 woning 27234,98 379555,00 0,00 Relatief 
B194 woning 27237,86 379561,03 0,00 Re1atief 
B195 woning 27184,45 379586,87 0,00 Relatief 

B196 waning 27355,87 379622,76 0,00 Relatief 

B197 woning 27357,30 379639,13 0,00 Relatief 

B198 woning 27268,58 379592,90 0,00 Relatief 

B199 waning 27272,31 379612,14 0,00 Relatief 

B200 waning 27275,76 379630,23 0,00 Relatief 
B201 waning 27097,26 379854,06 0,00 Re1atief 

B202 waning 26794,88 380173,87 0,00 Relatief 
B203 waning 26851,73 380237,41 0,00 Relatief 
B204 waning 26697,30 380217,68 0,00 Relatief 
B205 waning 26555,19 380232,09 0,00 Relatief 
B206 waning 26419,53 380225,79 0,00 Relatief 

B207 waning 26606,46 381145,10 0,00 Relatief 
B208 waning 26603,90 381130,58 0,00 Relatief 
B209 waning 26605,61 381136,56 0,00 Relatief 

B210 waning 26609,88 381119,05 0,00 Re1atief 

B211 waning 26622,69 381114,35 0,00 Relatief 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonoise 

Model:Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd 
Groep:hoofdgroep 

toets bestaande bebouwing 

Bijlage 1 
200181 

Lijst van Ontvangers, voar rekenmethade Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id Omschrijving x Y Maaiveld Hoogtedefinitie 

B212 waning 26629,96 381111,78 0,00 Relatief 
B213 waning 26641,49 381104,95 0,00 Relatief 
B214 waning 26662,85 381091,28 0,00 Re1atief 
B215 waning 26673,10 381084,02 0,00 Relatief 
B216 waning 26679,93 361060,18 0,00 Relatief 
B217 waning 26688,05 381074,62 0,00 Relatief 

B218 waning 26696,59 381069,07 0,00 Relatief 
B219 waning 26703,85 381064,37 0,00 Relatief 
B220 waning 26737,60 361042,59 0,00 Relatief 
B221 waning 26759,36 361029,35 0,00 Re1atief 
B222 waning 26550,29 381107,95 0,00 Relatief 

B223 waning 26113,82 381112,41 0,00 Relatief 
B224 waning 26163,92 380838,13 0,00 Relatief 
B225 waning 26168,45 381017,60 0,00 Relatief 
B226 waning 23197,03 380321,78 0,00 Relatief 
B227 waning 23210,93 380257,33 0,00 Re1atief 

B228 woning 23211,11 380209,87 0,00 Relatief 
B229 waning 23358,75 379683,15 0,00 Relatief 
B230 waning 23324,11 379255,46 0,00 Relatief 
B231 waning 23324,11 379080,57 0,00 Relatief 
B232 waning 23765,31 378708,64 0,00 Relatief 

B233 waning 23970,66 378727,87 0,00 Re1atief 
B234 waning 24039,50 378768,89 0,00 Relatief 
B235 waning 24068,26 378786,33 0,00 Relatief 
B236 waning 24095,13 378783,03 0,00 Relatief 
B237 waning 24116,82 378601,05 0,00 Relatief 

B238 woning 24111,16 378617,08 0,00 Relatief 
8239 waning 24119,17 378760,88 0,00 Relatief 
B240 waning 24131,43 378626,04 0,00 Relatief 
B241 waning 24133,79 378764,18 0,00 Relatief 
B242 waning 24160,66 378763,23 0,00 Relatief 

B243 waning 24226,20 378674,03 0,00 Relatief 
B244 waning 24792,60 379144,14 0,00 Relatief 
B245 \\roning 24805,78 379232,24 0,00 Relatief 
0124 waning 24055,21 380088,17 0,00 Relatief 
0125 tl10ning 24088,65 380077,85 0 , 00 Relatief 

0126 waning 24116,90 380064,70 0,00 Relatief 
0127 waning 24188,19 380029,53 0,00 Relatief 
0128 waning 24280,07 380003,05 0,00 Relatief 
0130 campingwaning 25929,13 381055,29 0,00 Relatief 
0131 campingwaning 25900,00 381053,21 0,00 Relatief 

0132 carnpingwoning 25870,93 381051,14 0,00 Relatief 
0133 campingwoning 25846,49 381049,39 0,00 Relatief 
0134 campingwoning 25805,44 381022,85 0,00 Relatief 
0135 campingwaning 25776,17 381017,60 0,00 Relatief 
0136 campingwaning 25745,13 381002,32 0,00 Relatief 

0137 campingwoning 25748,73 380954,76 0,00 Relatief 
0138 campingwoning 25752,62 380903,44 0,00 Relatief 
0139 carnpingwoning 25755,81 380861,32 0,00 Relatief 
0140 campingwaning 25759,12 380817,68 0,00 Relatief 
0141 campingwoning 25763,88 380754,77 0,00 Re1atief 

0142 recreatiewoning 25798,56 380706,34 0,00 Relatief 
0143 recreatiewoning 25822,74 380712,23 0,00 Relatief 
0144 recreatiewoning 25855,16 380713,15 0,00 Relatief 
0145 recreatiewoning 25828,50 380691,59 0,00 Re1atief 
0146 recreatiewoning 25799,28 360672,60 0,00 Relatief 

0147 recreatiewoning 25824,55 380668,36 0,00 Relatief 
0148 recreatiewoning 25864,29 380652,59 0,00 Relatief 
0149 recreatie\~oning 25807,60 380610,70 0,00 Re1atief 
0150 recreatiewoning 25826,78 380619,47 0,00 Relatief 
0151 recreatiewoning 25835,35 380598,65 0,00 Re1atief 

0152 recreatiewoning 25810,89 380578,09 0,00 Relatief 
0153 recreatiewoning 25830,13 380573,66 0,00 Relatief 
0154 recreatiewoning 25797,81 380548,12 0,00 Relatief 
0155 recreatiewoning 25811,65 380548,12 0,00 Relatief 
0156 recreatiewoning 25802,71 380525,28 0,00 Relatief 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonoise 

Model:Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd toets bestaande bebouwing 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Ontvangers, voor rekenrnethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Bijlage 1 
200181 

Id Ornschrijving x Y Maaiveld Hoogtedefinitie 
--------~------- ----------------------- - - - -----------------_._----------- - -- -- -- --------_ .. _---_._----- -- - ------ -
0157 recreatiewoning 25804,15 380510,15 0,00 Re1atief 

0158 recreatiewoning 25824,05 380515,71 0,00 Relatief 

0159 recreatiewoning 25805,31 380491,32 0,00 Relatief 

0160 recreatiewoning 25830,97 380491,32 0,00 Relatief 

0161 recreatiewoning 25806,46 380477,11 0,00 Relatief 
0162 recreatiewoning 25806,17 380460,44 0,00 Relatief 

0163 recreatiewoning 25838,35 380460,10 0,00 Relatief 
0164 recreatiewoning 25811,83 380442,98 0,00 Relatief 

0165 recreatiewoning 25834,63 380438,28 0,00 Relatief 

0166 recreatiewoning 25813,60 380426,41 0,00 Relatief 

0167 recreatiewoning 25836,29 380419,96 0,00 Relatief 

0168 recreatiewoning 25810,00 380410,15 0,00 Relatief 

0169 recreatiewoning 25836,70 380405,95 0,00 Relatief 

0170 recreatiewoning 25811,23 380395,65 0,00 Relatief 

0171 recreatiewoning 25837,30 380388,95 0,00 Relatief 

0172 recreatiewoning 25814,69 380376,28 0,00 Relatief 

0173 recreatiewoning 25837,02 380373,31 0,00 Relatief 

0174 recreatiewoning 25815,56 380361,44 0,00 Relatief 

0175 recreatiewoning 25838,39 380355,35 0,00 Relatief 

0176 recreatiewoning 25809,01 380330,54 0,00 Relatief 

0177 recreatiewoning 25824,24 380325,15 0,00 Relatief 

0178 recreatiewoning 25819,75 380304,04 0,00 Relatief 

0179 recreatiewoning 25819,49 380288,77 0,00 Relatief 

0180 recreatiewoning 25821,04 380271,97 0,00 Relatief 

0181 recreatiewoning 25823,25 380256,64 0,00 Relatief 

0182 recreatiewoning 25842,31 380261,51 0,00 Relatief 

0183 recreatiewoning 25858,17 380260,65 0,00 Re1atief 

0184 recreatiewoning 25872,64 380260,29 0,00 Re1atief 

0185 recreatiewoning 25887,19 380256,91 0,00 Relatief 

0186 recreatiewoning 25841,19 380291,82 0,00 Relatief 

0186 recreatiewoning 25903,06 380253,43 0,00 Relatief 

0187 recreatiewoning 25863,57 380288,25 0,00 Relatief 

0188 recreatiewoning 25881,84 380282,95 0,00 Relatief 

0189 recreatiewoning 25900,44 380273,98 0,00 Relatief 

0190 recreatiewoning 25838,42 380320,41 0,00 Relatief 

0191 recreatiewoning 25854,21 380315,14 0,00 Relatief 

0192 recreatiewoning 25868,32 380309,00 0,00 Relatief 

0193 recreatiewoning 25892,02 380300,30 0,00 Relatief 

0194 recreatiewoning 25906,76 380295,21 0,00 Relatief 
0195 recreatiewoning 25860,71 380339,50 0,00 Relatief 
0196 recreatiewoning 25876,60 380335,55 0,00 Relatief 

0197 recreatiewoning 25865,90 380358,95 0,00 Relatief 

0198 recreatiewoning 25880,38 380356,19 0,00 Relatief 

0199 recreatiewoning 25867,78 380375,49 0,00 Relatief 

0200 recreatiewoning 25867,00 380390,60 0,00 Relatief 
0201 recreatiewoning 25865,96 380407,83 0,00 Relatief 

0202 recreatiewoning 25865,06 380422,66 0,00 Relatief 

0203 recreatiewoning 25862,45 380437,27 0,00 Relatief 
0204 recreatiewoning 25855,97 380462,66 0, 00 Relatief 
0205 recreatiewoning 25844,13 380491,72 0,00 Re1atief 
0206 recreatiewoning 25837,03 380516,70 0,00 Relatief 

0207 recreatiewoning 25826,36 380547,78 0,00 Re1atief 

0208 recreatiewoning 25841,64 380546,82 0,00 Relatief 

0209 recreatiewoning 25775,21 380727,57 0,00 Relatief 

0210 recreatiewoning 25761,89 380781,12 0,00 Relatief 

0211 recreatiewoning 25814,25 380801,20 0,00 Relatief 
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lngenieursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonoise 

Hodel'Waterdunen 2020 incl. waterdunen verleqd toets bestaande bebouvin9 
Crocp,hooCdgrocp 
Lijst Vlln Ontva0geu, "oor rekerunethocle We9"erkeershwad - IIMW-2006 

HoOlj'U C 

BOOI I , $0 4, $0 
8002 1. 50 4,50 
8003 I , $0 4, $0 
B004 1. SO 4, $0 
800$ I, $0 4, $0 

B006 1,50 4, $0 
8007 I , $0 4. $0 
800B 1,$0 4, $0 
8009 1. $0 4 , 50 
BOlO I, $0 4, SO 

BOll I, SO 4,~0 

B012 I, SO 4. SO 
8013 I , $0 4.50 
1014 I, SO 4. SO 
80lS I , $0 4,50 

B016 1. $0 4. $0 
B017 I, SO 4,50 
8018 1, SO 4,$0 
8019 1, SO 4,50 
8020 I, SO t. SO 

8021 I, SO 4, .s0 
B022 1 . $0 4. $0 
8023 1,$0 4, SO 
B024 1.$0 4, $0 
B02$ 1,$0 4,50 

8026 I, $0 4, $0 
8027 1,50 4, SO 
8028 1,50 4,$0 
B029 1,50 4, SO 
8030 1. SO 4, 50 

8031 1. SO 4. $0 
8032 I, SO 4, SO 
B033 1. SO 4. $0 
B034 1,50 4.50 
8035 1.50 4, SO 

8036 1.50 4,50 
8037 1,50 4 . 50 
8038 1,50 4,50 
8039 1,50 4, 50 
8040 1,50 4, SO 

8041 1. 50 4,50 
8042 1.50 4,50 ... , 1. $0 4. $0 
80H 1,50 4,50 
8045 1. SO 4.50 

8046 1,50 4,50 
BOn 1, SO 4 , 50 
8048 1.50 4, 50 
B049 1.50 4. 50 
8(150 1, SO 4,50 

8051 1, SO 4,50 
8052 1. 50 4.50 
.. 53 1.50 4.50 .. " 1,50 4,50 
.. 55 1. SO 4,50 .... 1. so 4,50 
80$1 1,50 4 . 50 
B058 1,50 4 , 50 
B059 1,50 4,50 
B060 I, SO 4.50 

B061 1,50 4,50 .. " 1,50 4,50 
8063 1,50 4,50 .. " 1,50 4.50 
8065 1.50 4.50 

8066 1,50 4 . 50 
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Hoogu D Hoogte E 

6ijlage 1 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonolse 

Kodel,.aterdunen 2020 
Groep, hoot clgro.p 
Lijst van Ontyanqers, 

incl. waterdunen verleqd toeta bestaande bebouw1n9 

voor rekan.ethode Wegverkeerslawaai RHlf-2006 

aevel Hooqte A Hooqte B K009te 0 Kooqte E 

Bijlage 1 
200181 

Koogte F 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8061 1. 50 4.50 
B068 1.50 4,50 
8069 1,50 4,50 
0001 " 1,50 4,50 

00"' , 1.50 4 . 50 

00" 
, I, SO 4,50 

0000 , 1,50 4,50 

00" , 1,50 4.50 
0006 , 1,50 4, 50 
0001 • 1,50 4,50 
00'" 1,50 4, SO 

00" 11 1,50 4,50 
0010 11 1, SO 4,50 
0011 " 1. 50 4,50 
0013 , 1,50 4, SO 
00" • 1. 50 4, 50 

00" • 1,50 4, 50 

00" , 1,50 4,50 
00" 

, 1,50 4,50 
OIlU , 1,50 t,511 
01119 I, SO 4,50 

0020 , 1,50 4,50 

00" , 1,50 4, 50 
01122 , 1,50 .,50 
0023 , 1. 50 4, SO 

00" • 1. 50 4.50 

00" , 1,50 4,50 
0020 " 1, 50 4,50 
0027 " 1,50 4,50 

00'" U 1,50 4, 50 
00" U I, SO 4,50 

0070 " 1. 50 4,50 
007> 20 1,50 4,50 
0032 • 1,50 4,50 
0033 , 1, SO 4,50 
0014 • 1,50 4,50 

0035 " 1 , 50 4, 50 
0036 " 1. 50 4, 50 
0077 " 1 , 50 4,50 
0070 " 1, 50 4,50 
0079 " 1, 50 4,50 

Ollt O " 1.50 4, 50 
olin " 1,50 4.50 
0042 " 1.50 4. 50 
.on " 1,50 4.50 
DOH " 1,50 4,50 

00" " 1,50 4,50 
00 .. " 1.50 4.50 
00., , 1.50 4.50 
00 .. , 1,50 4,50 , .. , , 1,50 4.50 

00>0 , 1. 50 4,50 ,.,,' " 1.50 4.50 
00" " 1,50 4,50 
00" " 1,50 4.50 
00" " 1,50 4.50 

00" " 1,50 4.50 
00" " 1,50 4,51) 

00" " 1,50 4,50 

""" " 1, 50 4,50 

""" U 1, 50 4.50 

00&0 " 1 , 50 4,50 
0061 " 1,50 4,50 
0062- " 1 . 50 4.50 
00" " 1,50 4, 50 
0065 " 1,50 4, 50 
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Ingen!eursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonolse 

Model:Waterdunen 2020 incl. waterdunen verleqd toet. bestaande bebouwinq 
Groep:hoofdqrcep 
Lljst van Ontvsnqers. voor reken.ethode Weqverkeeralews.i - RMW-2006 

0066 
0067 
0068 
0069 
0'" 
om 

oon 
oon 
o,n. 
007.5 
0076 

oon 
0"" 
om 
0080 
00"' 

00"' 
0083 
00"' 
0085 
0086 

00" 
00 .. 
0089 
00" 
00" 

0092 
0093 
0094 
00" 
0096 

00", 
00 .. 
00" 
0100 
0101 

0104 
0105 
0106 
0107 
0108 

0109 
0110 
0111 
0112 
0113 

0114 
0115 
0116 
0117 
0118 

0119 
0120 
0121 
0122 
0123 

8070 
S071 
S072 
B013 
S014 

8m 
8'" B011 
8078 
B019 

Geonoise VS.43 

Gavel 

8 

" n 
• , 
1 , , 
10 

" , 
100 

" • 3 

" 
" , 
8 , 
n 

Hooqte A Hooqte C 

1.50 4,50 
1.50 4,50 
1, 50 4,50 
1,50 4,50 
1,50 4,50 
1,50 4.50 

1,50 4,50 
1,50 4,50 
1,50 4.50 
1,50 4,50 
1,50 4, 50 

1,50 4,50 
1,50 4,50 
1,50 4,50 
1,50 4,50 
1,50 4,50 

1,50 4,50 
1,50 4,50 
1,50 4,50 
1. 50 4,50 
1,50 4, 50 

1,50 4.50 
1,50 4,50 
1,50 4,50 
1. 50 4,50 
1,50 4,50 

1,50 4,50 
1,50 4,50 
1. SO 4,50 
1,50 4,50 
1. 50 4,50 

1,50 4,50 
1,50 4,50 
1,50 4,50 
1,50 4,50 
1,50 4,50 

1,50 4, so 
1,50 4, so 
1,50 4, so 
1, SO 4,50 
1,50 4,50 

1,50 4,50 
1, 50 4,50 
1, SO 4,50 
1,50 4,50 
1. 50 4,50 

1, SO 4,50 
1,50 4,50 
},50 4,50 
1. 50 4,50 
1,50 4,50 

1,50 4,50 
1,50 4,50 
1. 50 4,50 
1,50 4,50 
1, SO 4,50 

1, SO 4,50 
1,50 4,50 
1, so 4,50 
1,50 4,50 
1,50 4,50 

1. so 4,50 
1,50 4,50 
1. 50 4,50 
1,50 4,50 
1,50 4,50 

Hoogt. 0 MOO9te E 

Bljlage 1 
200181 

HOO9te F 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonoise 

Kodel:Waterdunen 2020 1ncl. waterdunen ve rleqd toet, be.taande bebouwinq 
Groep:hoofdqroep 
Lijlt van Ontvanqerl , voor rokenmethode Weqverkeorllaw •• i - RHW-2006 

" Geve! Kooqte 8 HOOqte C Hoogte £ 

Bijlage 1 
200181 

Hooqte 'Y 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8080 I, SO 4, ~O 
8081 1,50 4,50 
8082 1.50 (,~O 

8083 1,.50 4,.50 
80ll( 1,50 (, ~O 

8085 1,.50 4,.50 

8086 1,.50 (,.50 

8087 1. 50 (.~O 

80n 1,50 4,50 

80U 1,50 4,50 
B090 1,.50 4,50 

8091 1 • .50 4. ~O 
8092 1,50 4,50 
80n 1 • .50 4. SO 
B094 I, .50 4,50 
8095 1. 50 4,50 

8096 1,50 4,50 

"" 1,.50 4,50 
8098 1,50 4,50 

80" 1.50 4,50 
8100 1,50 4,50 

BIOI I. 50 4.50 
8102 1.50 4,50 
BI03 I , .50 4 . 50 
8104 1,50 4,50 
8105 1,50 4 , 50 

810' 1.50 4,50 
8107 1,50 4,.50 
BI08 1. 50 4,50 
8109 1,50 4 • .50 
8110 1.50 4,50 

81U 1,50 ',.50 
8112 1.50 t,SO 
8113 1,50 t,50 
8114 1. .50 4,50 
8115 1,50 ',.50 

8116 1 . 50 t.50 
8117 1.50 4,50 
8118 1,50 4 . 50 
8119 1,50 ',50 
8120 I, .50 4 , 50 

8121 I. 50 4,50 
11122 1,50 4.50 
11123 1,50 4,50 
8124 1. 50 4.50 
8125 1,50 4,50 

812' 1,50 4,50 
8127 1. 50 ',50 
8128 1,.50 (.50 
8129 1,50 ',50 
8130 1. 50 4,50 

8131 1,50 4,50 
8132 1 , 50 4,50 
81n 1,SO 4,50 
8134 I. SO 4,50 
8135 1,50 (,50 

8136 1,50 4,50 
8137 1,50 4,50 
813' 1,50 4,50 
8139 1. 50 '.50 
8140 1. 50 4,50 

BtU 1.50 4,50 
B142 1,50 ',50 
B143 1,50 4,50 
B144 1, 50 4,50 
8145 1,50 4,50 

Geonoise V5.43 9·10·200910:56:44 



Ingenieursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonoise 

Groc:p: hoofd'lroc:p 
toete be.t.ende bebouwin'l 

Lijat van Ontven'ler., voor re~en~thoda Weqverkeeralaw •• i RMW-2006 

Gavel Hooqte 8 

8146 I, SO 4,50 
BH1 1,50 4,SO 
8148 1,50 4,50 
8149 1,50 4,50 
B150 1,50 4,50 
8151 1,50 4,50 

8152 I, SO 4,50 
8153 1,50 4,50 
B154 1,50 4,50 
B155 1,50 4,50 
8156 1,50 4,50 

8151 1, 50 4,50 
8158 1,50 4,50 
8159 1,50 4,50 
8160 1,50 4,50 
B161 1,50 4,50 

8162 1.50 4,50 
8163 I, SO 4,50 
B164 1,50 4,50 
B165 I, SO 4,50 
8166 1,50 4,50 

IB61 1,50 4,50 
B168 1,50 4,50 
8169 1,50 ',50 
B110 1. SO 4,50 
B111 I, SO ',50 

BI12 1,50 4,50 
8113 1,50 ',50 
B114 l. 50 4,50 
B115 I. SO 4,50 
B116 l. 50 4,50 

B111 1.50 ',50 
8118 1,50 ',50 
8119 1, 50 ,,50 
B180 1,50 ',50 
BI8l 1.50 ',50 

BI82 1,50 4,50 
B183 1. SO 4 , 50 
B184 1,50 4.50 
8185 I, SO 4,50 
B186 1,50 ',50 

BIB1 1. 50 ',50 
8188 I, SO ',50 
B189 1,50 4,50 
8190 1,50 4, SO 
8191 1.50 4,50 

8192 1,50 4,50 
B193 1. 50 ',50 
8194 1,50 4. SO 
B195 1.50 '.50 
B196 1,50 4,50 

B191 1. SO ',50 
B198 I, SO 4, SO 
B199 1,50 ',50 
B200 1,50 ',50 
8201 1,50 4,50 

8202 " 1,50 4,50 
fl203 " 1,50 4 , 50 
8204 " 1,50 4,50 
B20S • 1,50 4,50 

'''' , 1,50 ',50 .,,, 1,50 t.50 .,,, 1,50 4,50 
B209 1,50 ',50 
8210 1,50 4,50 .,,, 1.50 ',50 

Geonoise V5.43 

"ooqte 0 Hooqte £ 

Bij lage 1 
200181 

H009U F 
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Ingenleursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonoise 

Model:Yeterdunen 2020 incl . weterdunen verlegd 
G~~J.': 1" . ...,rUoJ~""V 

toet~ be~teanda bebouwing 

Lij_t ven Ontvanger~, voor rekenmethode Wegverk.~~lawaai - RKW-2006 

Gavel H009te A. HOO<jJte B Hooqte C 

0151 , 1,50 4,50 
015e • 1,50 4,50 
0159 , 1. 50 4 , 50 
0160 , 1,50 4, 50 
0161 • 1,50 4,50 
0162 • 1,50 4,50 

0163 • 1,50 4,50 
0164 , 1,50 ',50 
0165 , 1,50 4,50 
0166 , 1,50 4.50 
0167 • 1,50 4.50 

0168 , 1.50 4. 50 
0169 , 1.50 4.50 
0170 , L,50 4.50 
0171 , 1.50 4.50 
0172 , 1,50 4,50 

0173 , 1,50 4,50 
0174 , 1. 50 4,50 
0175 " 1. 50 4,50 
0176 , 1,50 4,50 
0171 , 1,50 4 . 50 

017e , 1,50 4, 50 
0179 , 1,50 4, 50 
0180 , 1,50 4.50 
0181 • 1. 50 4. 50 
0182 , 1 , 50 4,50 

0183 , 1,50 4,50 
0184 , 1, 50 t,50 
0185 , 1 ,50 4,50 
0186 , 1,50 4.50 
0186 , 1,50 4, 50 

0187 , 1,50 4, 50 
018e • 1,50 4.50 
0189 • 1.50 4,50 
0190 , 1,50 4,50 
0191 • 1.50 t,50 

0192 , 1.50 4,50 
0193 , 1,50 4,50 
0194 • 1,50 4,50 
0195 , 1, 50 t, 50 
0196 , 1,50 4,50 

0197 , 1,50 4. SO 
0198 • 1,50 t, SO 
0199 , 1,50 4, SO 
0200 , I,SO t.50 
0201 , I, SO 4,50 

0202 , 1,50 4, SO 
0203 , 1,50 t, SO 
0204 " 1,50 t,50 
0205 , 1,50 t, SO 
0206 , l,SO t,50 

0207 , 1,50 4, SO 
0208 • 1,50 t.50 
0209 1 , 50 4, SO 
0210 1,50 t . 50 
0211 1.50 4, SO 

Geonoise V5.43 

Hoogttl 0 Hooqte E 

B1Jlage 1 
200181 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonoise 

Model:Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd toets bestaande bebouwing 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id Omschrijving ISO H ISO maaiveldhoogte HDef . 

Plangebied Plangebied 0,00 0,00 Eigen waarde 

Geonoise VS.43 

Cp 

o dB 

Bijlage 1 
200181 

X-I 

23927,13 

9-10-200910:58:02 



Ingenieursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonoise 

Model:Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd toets bestaande bebouwing 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Scherrnen, voor rekenrnethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id Y-l X-n Y-n H- l H-n 

Plangebied 381398,13 23926,41 381397,37 0,00 0,00 

Geonoise V5.43 

M-l M-n 

0,00 0,00 

Bijlage 1 
200181 

Refl.L lk Refl . R lk 

0,00 0,00 

9-10-200910:58:02 



Ingenieursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonoise 

Model :W~terdunen 2020 incl. w~terdunen verlegd toet5 be5t~~nde bebouwing 
Groep: hoofdgroep 
Llj5t van Wegen. voor rekenmethode Wegverkeersl~waal - RMW-2006 

OmschdjvJng 

X923 zandertj" (west) 23992 . 66 
,0< Zandertje (oost) 24908,16 
:< 922 Pllnoramawe<;l 23992.33 

'" L<on<jeweg (oost) 26n2 , 88 

'"' Hsvendijk 24851, 40 

'" Noord"eg (vest) 23982.29 
X909 Noordw"g (oost) 24862,42 

'" Puijendijk (oost) 24869,58 

'" Puijendijk (west) 238 42,83 

'" Zeew"g 23165.07 

'00 Nie ... we" Iui""eg (west) 25737, H 
'00 Nieuwesluisweg (oost) 26844.46 
X921 W~lendijk 23164,94 

" S1ngel 26924,20 
:<904 N675 (midden) 27045 . 98 

X90S N675 (west) 24862,77 

" N67S (oost) 29093,54 
X901 ". (zuidJ 26920, 33 
X902 ". (nooed) 27049,08 

" Verlegde SlJkkenburgseweg 25185,00 

Geonoise VS.43 

380881.42 24908 . 16 
381143.52 257)7,84 
360891,60 25737,83 
380206,96 25786,11 
379122,50 24670, 46 

378498,06 23942 , 83 
378737,\11 24851,31 
379833,85 23842,83 
380160,11 23165.16 
380418 , 37 22380,95 

381165.22 268H,46 
380945,45 26883.20 
)80418,35 23992,30 
380206 . 73 26964 . 31 
379814.46 24862 . 77 

379737, H 23075,58 
379584,69 27052 , 04 
378039, 26 27049,14 
378814 , 81 26923,48 
380228,34 25629.99 

391143.51 
391165,11 
381165,12 
390228,44 
379933,67 

380159.99 
379122,78 
380160,15 
380418, ~O 
379899,48 

380945,45 
380207,40 
380881,61 
379986,95 
378137,44 

3 78166,11 
378814.09 
379914,73 
380204,62 
381187,16 

Bijlage 1 
200181 

0.00 
a.oo 
0,00 
0,00 
0 , 00 

0, ao 
o. ao 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

0,00 
0.00 
0,00 
O,CO 
O,ClO 

9-10·200910:58:25 



Ingenieursbureau Oranjewoud Bijlage 1 
Invoergegevens Geonoise 200181 

KQdel : Waterounen 2020 incl. wat.rdunen verleqd t oetl best8lnde bebouwi"q 
Groep :hoofdqroep 
Lijn v.n Heqen , voor nkenm.thod. Heqverkeerslaw.ai - RMW - 2006 

" '-0 HOd. V{LV) V{MV) VOW) Hb ron lIeQdelo: rntendtdt Unto (0) Unto (A) \lnt.IN) ,LVID) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X923 0,00 Eiqen ,..a.rd. " " " 0,15 Fijn 0,00 
,0< 0,00 Ei..,8" ,.. •• rd. " " " 0,15 Fijn 0 , 00 
X922 0,00 Eiqen w •• rd. " " " 0,15 Fijn 0,00 
001 0,00 Rel.tiet " " " 0,15 Fijn 0,00 
'02 0, 00 &1q.n w •• rd. " " " 0,15 Fijn 0,00 

003 0,00 &1..,8n w •• rde " " " 0,15 Fljn 0,00 
X909 0,00 Eiqen w •• rd. " " " 0,15 Fij" 0,00 
00' 0,00 &i9·n w •• r de " " " 0,15 Fijn 0,00 
'06 0, 00 &1..,en ,.. •• rd. " " " 0,15 Vij" 0,00 
00' 0 , 00 £1..,1" w •• rd. " " " 0,75 Fij" 0, 00 

00. 0 , 00 &10.n w.arde " " " 0, 75 rijn 0 , 00 
00. D, OO &190" ,.. •• rd. " " " 0 , 15 Vijn 0,00 
X921 D, OO &1qen waarde " " " 0 , 15 r ijn 0 , 00 
03 0,00 flahtlaf " " " 0, 15 rijn 0 , 00 
X904 0,00 Eigen wa.rde 80 80 80 0,15 rijn 0,00 

X905 0,00 &igen w •• roe 80 80 80 0,15 Fijn 0,00 
0< 0,00 Relnie! 80 80 80 0,15 rijn 0,00 
X90l 0 , 00 &19." w •• rd. 80 80 80 0,15 Tij" 0,00 
X902 0,00 E1qen w •• rd. 80 80 80 0,15 Vij" 0,00 

" 0 . 00 Ral.tiaf " " " 0 . 15 Vlj" 0,00 

Geonoise V5.43 9-10-200910:58:25 



Ingenieursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonoise 

MQdel:Waterdunen Z020 i ncl . waterdunen verlegd toets bestaande bebouwing 
Groep:hootdgroep 
Lijst ven Wegen. voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

' LV(A) ' LV{N) ' MV{O) l MV{Al ' MV{N) UVID) UViAl UVIN) 

X923 ", X922 ,0> ", 
'"' X909 ", ", ,0> 

". ". 
X921 

"' X904 

X905 

" X901 
X902 

" 

Geonoise V5.43 

LV{D) LV{Aj 

92,20 59,50 
29,40 19,00 

lZ0,40 17,70 
313,00 202 .1 0 

5S.10 31,50 
324,90 209,70 
320,10 206, 70 
358 . 90 231,70 
27S,80 lS0,00 

113,70 73,40 
139,00 89,70 
267,30 172,60 
123,50 79, 70 
410,80 265,20 

232,80 150, 30 
141,10 91 ,1 0 
603,10 389.30 
287,00 185.30 
71,60 46. 20 

WIN) 

7,00 
2,20 
9,10 

23,80 

~, 40 
24,70 
24,30 
27,30 
21 , 20 

8,60 
10,60 
20,30 

9,40 
31,20 

17,70 
10,70 
45, ao 
21.80 

5,40 

MVID) 

4.10 
0,30 
5.30 

13,80 

2,60 
14,70 
14,20 
15,90 
12,30 

5, 00 
6,20 
5,90 
9, 50 

29,70 

17.60 
10,70 
47,60 
22,20 

3,20 

Bijlage 1 
200181 

MV{A) 

1,80 
0,20 
2,30 
6,00 

1,10 
6,40 
6,20 
6,90 
5,30 

2,20 
2,70 
2,60 
4, 10 

12 , 90 

7,60 
4,60 

20,60 
9,60 
1.40 

9,10·200910:58:25 



Ingen ieursburea u Oranjewoud Bijlage 1 
lnvoergegevens Geonolse 200181 

Hodel:Waterdunen 2020 incl. wst~rdunen verlegd toeta beatasnde bebouwinq 
GlU.",: huu!,J,.,oop 
Li~.t van wegen , .~. rekenmethode Weqverkeeralawaai - RMW-2006 

" MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(Nj ~n9te ~ ''I ,,< ~ 'AI ,.< " ''I ,.< 
----------------------------------------------------------------------_.-------------------------------------------------
X923 9~J,61 ". 0 , 40 1,10 0,40 i6~,38 103, 12 101, ~3 92,40 
X922 2168,49 98,06 96,17 86,66 
,0> 0 , 50 1,40 0,50 1136,91 10J,7' 101.57 92,42 
'02 1,30 3 , 80 1,30 767.02 109,03 106,84 97,69 

'" 0,20 0 , 70 0.20 U46.2~ 101,72 ",49 90.25 
X909 1,30 4,00 1.30 386.78 109,21 107,00 !17.8J ". 1,30 3,'0 1.30 1084, U 109,13 106,93 97,76 ". 1,40 4,30 1,40 792.06 109,62 107 , 42 '8,24 ", 1 , 10 3,40 1,10 1004 , 29 10e,!] 106.32 97 , 15 

", 0 . 50 1, 40 0 , 50 1183,20 104, 63 102. 45 93,31 
'08 0,60 1,70 0,60 764,22 105,51 10l,3} 94,20 
X921 0,50 3,20 1, 10 1046,06 108.0' 105.97 96,64 
OJ 0,90 4,30 1 , 40 267,91 104,78 102,23 93,06 
X904 2 , 70 13,10 4,30 2212,41 112,57 110,19 100 , 95 

X'05 1, 60 7.80 2,60 1914,64 110,16 107,76 98.53 

" 1,00 4,80 1,60 2428.67 108.00 105.59 '6,37 
X'O} 4,30 22,00 7,30 787,05 114.38 111,94 102.6!I 
X902 2,00 10.20 3,40 1401,56 111,12 108,70 ",H 

" 0.30 0,80 0, lO 1013,56 102.61 100, (J !ill. 26 

Geonoise V5.43 9-10-200910:58;25 



Ingenleursbureau OranJewoud 
Invoergegevens Geonolse 

Model: IIl1terdvnen 2020 inc:l. 
Grocp,hoofdgroep 
L1jllt VlIn lloonw1jkac:henaen, 

." 003 
00. 
.0> 

Fort 501e11 
Fort 
Breskens 
Groede 

Geonolse V5.43 

wate r dunen verlegd toets bestllsnde bebouwing 

262]4,52 
26361,92 
21448,15 
2376(,76 

3802]1,15 
380171,9) 
]19166,24 
]18099,98 

262]4,52 
26361,92 
21441,89 
23764,71 

]802]1,75 
]80717,92 
]19166,35 
]78099,98 

Bijlage 1 
200181 

6,00 
6,00 
6,00 
6,00 

9·10-200910:59:17 



Ingenieursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonoise 

KOdel'Wate~dunen 2020 incl. 
Grwp'hoc:.C..J.;t ...... 1> 
Lijat van Woon .. iji<.lcher_", 

" 
'" '03 
,0< 
,0> 

Geonoise V5.43 

6,00 
6,00 
6,00 
6,00 

waterdunen verleqd toet. be.t •• nne bebou .. in.;t 

M-' 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

M-o 

0,00 
0 , 00 
0,00 
0,00 

HOe! • 

Relatiet 
Relatlet 
Relatlet 
Raletlat 

Oichthe1d 

50,00 
~O,OO 
~O, 00 
~O,OO 

"'0 ,. , 
'. , ,. , ,. , 

RellL. It 

0,4 0 
0,40 
1l,41l 
0,40 

Bijlage 1 
200181 

ReUR. It 

O,IlO 
Il,OO 
0,00 
0,00 

9-10-200910:59;17 



Ingenleursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonoise 

HQdal:Wate ~dunen 2008 to.ts bestoendo bebouwinq 
Gro.p:hoofdqroep 
Lijot von Wagon , Veer r.k.nmethodo Wogverkoerslewasi - RY.W-2006 

" (lmschrijvinq 

XU3 Zendertj. , ... stl , .. hnd.rtj. (oostl 
X922 Panor ....... q 
001 Lang .... g (oostl 
001 Lanqe .. eg (Welt) 

00' a .. vendijk 
'03 liloord .. eg (westl 
X909 Noordweq (oost) 
'06 puijendij k Coost) 
'06 Puij e ndijk , .... t) 

'05 Zee .. e q 
,0> Slikkenburgse .... q 
00. Nieu .... sluis .. e\l ( .... st) 
00. Nieu .. esluis .. e\l (Daft) 
X921 Walendijk 

03 Singol 
X904 1i1675 (lUcId.n) 
X905 1i1675 , .. ostl .. N675 {oostl 
X901 ". (1uidl 

xg02 ". (noard) 

Geonoise V5.43 

'-1 '-0 
23992,66 380881.42 24908.16 
2U08.16 38l143.52 25731,B4 
23992,33 3B0881,60 25731,83 
26922,88 380206,96 25196,04 
25796,04 380221,73 24936,17 

24851,40 379122, 50 24870,46 
23982 , 29 378498,06 23842,83 
24862,42 378137,81 24851,31 
24869,58 379832.82 23842, BJ 
23842,83 380159,12 23164,35 

23165 , 07 3804 18,37 22380 , 95 
24810,4 6 379833,65 24908,13 
25137,74 381165,22 26844,46 
26844,46 380945,45 26883,20 
23164,94 380418,35 2H92,30 

26924,20 380206 , 73 26964,31 
27045,9B 378814,46 24862,17 
24862,17 378737,44 23015 , 58 
29093,54 379584,68 27052,04 
26920,33 378039,26 27049.14 

21049,08 378B14.81 26923,48 

'-0 
3IUI43,51 
381165,11 
381165,12 
380221,73 
380244,66 

379833,67 
380158,99 
379122,78 
380159,12 
380418,70 

379899 , 48 
381143 , 49 
380U5,45 
380201,40 
3B08Bl,61 

379986,95 
378737,44 
37IU66,71 
37$814,09 
378814,73 

380204,62 

Bijlage 1 
200181 

'-1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

9-10-200910:59:43 



Ingenieursbureau Oranjewoud Bi/lage 1 
Invoergegevens Geonoise 200181 

Hodel:waterdunen 2008 toets be.t •• nd. bebouvin9 
Croep:hoofdqroep 
Lijat yen Wegen, .~, rekenmethC>CHt "egverke.Is lsv.si - RH11-2006 

,. "-" HOef. VILV) V(HUJ V(tVJ Hbron Welld.k Intenaiteit'Int.(D) Unto (11) Unt.IM) UV(D) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X923 0,00 Eiqen v.llrd" " " " 0, 15 Fijn 0, 00 
,0< 0,00 Eiqen ve.rda " 60 " 0,15 Fijn 0, GG 
X922 G,GO Ei9(m v •• rda. " 60 60 0,15 Fijn 0 , 00 

'" 0, 00 "'elllti .. f " " " 0,15 Fijn 0,00 

'" 0,011 Relatief " " " 0,15 Fljn 0,00 

'" 0,00 Eillen v •• rd. .. 60 60 0,15 Fijn 0,00 

'" 0,00 Ei'1en vllllrd. " 60 " 0,15 Fijn 0,00 
U09 0,00 Ei'1en .... rd. " " " 0,15 Fijn 0,00 
00' 0,00 Ei'1.n v ...... rd" " 60 " 0,15 Fljn 0,00 
00' 0 , 00 Eillen WIIII.rd. " 60 " 0,15 Fljn 0,00 

,0> O,OG Eigen w .. ard. 60 60 60 0, 15 Flj n O,OG 

'" 0,00 Eigen wlI.rd. 60 60 " 0,15 Ftjn 0,00 
'00 0,00 Eigon villllrde 60 " 60 0,15 Fijn 0,00 
00. 0,00 &l'1"n willarde 60 " " 11,15 Fljn 0,00 
X'21 0,00 Ei'1en "liard" " " " 0,15 Fljn 0, 00 

" 0,00 Rel ... tief " " " 0, "15 Fijn 0, 00 
X90t 0,00 Elqen v.aro. " " " 0, "15 Fijn 0,00 
x'OS 0,00 Elgen ...... rd. " " " 0, "15 Fljn 0,00 

" 0,00 Relatlef " " " 0,15 Fijn 0,00 
X901 0,00 Eigen wa.rdo " " " 0,15 Fljn 0,00 

X902 0,00 Eigl!n va.rdo " " " 0,"15 Fijn 0,00 

Geonoise VS.43 9·10-2009 10:S9:43 



Ingenieursbureau Oranjewoud 
Invoergegevens Geonoise 

Model:Waterdunen 2008 toets bestaande bebouwinq 
Groep:hoofdqroep 
Lijst van Weqen, voo~ rekenmet hode Weqverkearalawaai - RMW-2006 

\LV (A) UV{N) tHV{D) t HyrA) ' MY(N) tZV{D) \ZV{A) UV{N) 

X923 
,0< 
X922 

'" '" 
'" '" :1<909 

'" '06 

,0> 

'" 00. 
00. 
:1<921 

" :1<904 
X905 

" X901 

X902 

Geonoise V5.43 

LV(O) LV(A) 

130,50 84,20 
125.10 80,80 
26,10 16, 80 

225,30 145, 40 
171,20 110, 50 

139,10 90,20 
51,50 33,30 

150, 20 96,90 
135,20 81,30 
169, 60 109,50 

249,00 160,10 
92,50 59,10 

127 , 80 82,50 
150.20 96,90 
156,50 101,00 

94. BO 61,20 
274,50 117.20 
171,80 110,90 
105,00 67 . eo 
494,70 319,40 

225,20 H5,40 

LV{N) 

9.90 
9,50 
2,00 

17,10 
13,00 

10,60 
3 . 90 

n . 40 
10,30 
12,90 

18,90 
1,00 
9,10 

11,40 
1l,90 

1,20 
20, eo 
13,H) 

B.OO 
31,60 

n.10 

MV (0) 

5.80 
5,50 
0,30 

10,00 
1,60 

6,20 
2,30 
6,60 
6.00 
1,50 

11,00 
4,10 
S,10 
6,60 
1,10 

1,70 
22.40 
14,00 

e . 60 
40,40 

le,40 

Bljlage 1 
200181 

MY fA) 

2.50 
2.40 
0.10 
4,30 
3,30 

2 . 10 
1. 00 
2,90 
2 . 60 
3,30 

4 . 80 
1,80 
2,50 
2 ,90 
0 , 70 

3 ,40 
9,70 
6,10 
3,70 

17.50 

B,OO 

9-10-200910:59:43 



lngenieursbureau Oranjewoud Bi jlage 1 
Invoergegevens Geonoise 200181 

Hodel:Weterdunen 2008 toeu, beltaande bebouwing 
Croep: hootd'll'oep 
Lijat van 1I!!'len, VDOr rekenmethode lIe'1verkeerslewaai - RMII~2006 

" /W!N! ZV{D! ZV{A! ZV{NI Len'lte ~ '" '" U ,AI ,., ~ '"' ,., ~---~------~--~--~-~-----~~~~~~----~---~-~-----------------~----~---~~-~-------------~----~--~~--------------~---~~--~---
xn3 0, SO 1,60 O.SO 953,67 10S,24 103 . 02 93,8J 

'" 0, SO 1. SO O,SO US,38 105 , {)4 102,BS 93,68 
X922 216B.49 97.56 95 , 51 86,25 

'" 0,90 2.10 0,90 1121,03 106,52 104,28 95.13 

'" 0,10 2,10 0,90 859,41 106,42 104,26 95,05 

'" 0,60 1,10 0,60 761,02 10S,53 103.34 94.20 

'" 0.20 0.60 0,20 1846.25 101 . 19 99,00 89,19 
X909 0 , 60 I, BO 0 , 60 386,78 10S,8J 103,64 9'.41 

'" 0,50 1, 60 0,50 1084,42 105,38 103,17 93,98 

'" 0,10 2,10 0,70 793,49 106,JB 104,18 95, 03 

'" 1. 00 3,00 1. 00 1004, 29 10B.03 105 . B3 96.67 

'" 0,40 1,10 0,40 L33L , 56 103,73 101 , 5S 92 , 40 

'" 0,50 1, SO 0, SO 1183,20 105,13 102 . 94 93,7S 

'" 0.60 1,80 0,60 764,22 105,83 1{)3,64 94.41 
X921 (),2{) 1,80 {).60 1046,06 105,62 to),S3 94,22 

" 0.10 3,60 1,20 261,91 103,74 101,17 91,92 
X904 2,00 10, SO 3,50 2212.41 111,00 108.56 99.29 
X90S 1,30 6,60 2,20 1914,64 101, 97 106.53 97,30 

" 0,80 4,00 1,30 2428.67 106.13 104,38 95,17 
X901 3.10 L9,OO 6,30 187,05 113,57 111,12 101,87 

X902 1. 10 8,60 2,90 1401.56 110,14 107,11 98,46 

. ' 

Geonoise V5.43 9·10·200910:59:43 



Ingenieursbureau Oranjewoud 
Rekenresultaten Verlegde Slikkenburgseweg 2020 incl. ontw. 

Bijlage 2 
200181 

Model: Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd toets bestaande bebouwing - Waterdunen 2009 - juli 2009 - Waterdunnen 
Bijdrage van Groep Verlegde Slikkenburgseweg op aIle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties) 
Rekenrnethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: AIle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 
---- ---------------------------------~--'----------------------------------------------------- -_ ._-----

0176 B recreatiewoning 
0154-B recreatiewoning 
0162- B recreatiewoning 
0156-B recreatiewoning 
0166 ::) recreatiewoning 

4,5 44,26 42,12 32,93 44,54 
4,5 43,73 41,59 32,41 44,02 
4,5 43,35 41,21 32,02 43,63 
4,5 43,24 41,10 31,91 43,52 
4,5 43,23 41,09 31,90 43,51 

0157 B recreatiewoning 
01S9- B recreatiewoning 
0170 :B recreatiewoning 
0161 -B recreatiewoning 
0174 _B recreatiewoning 

4,5 43,17 41,03 31,84 43,45 
4,5 43,15 41,01 31,82 43,43 
4,5 43,13 40,99 31,80 43,41 
4,5 43,12 40,98 31,79 43,40 
4,5 42,76 40,62 31,44 43,05 

0172 B recreatiewoning 
0176- A recreatiewoning 
0164- B recreatiewoning 
0166-B recreatiewoning 
0179:B recreatiewoning 

4,5 42,75 40,61 31,42 43,03 
1,5 42,67 40,54 31,35 42,96 
4,5 42,66 40,53 31,34 42,95 
4,5 42,62 40,48 31,29 42,90 
4,5 42,58 40,45 31,26 42,67 

0178 B recreatiewoning 
02 ° 9-B recreatiewoning 
0180 - B recreatiewoning 
0146- B recreatiewoning 
0154 -A recreatiewoning 

~, 5 42,47 40,33 31,14 42,75 
4,5 42,29 40,15 30,97 42,58 
4,5 42,26 40,12 30,93 42,54 
4,5 42,01 39,87 30,68 42,29 
1 , 5 42,00 39,87 30,68 42,29 

0162_ A recreatiewoning 
0177 B recreatiewoning 
0181 -B recreatiewoning 
01S6-A recreatiewoning 
0168 -A recreati e woning 

1,5 41,53 39,40 30,21 41,82 
4,5 41,54 39,40 30,21 41,82 
4,5 41,54 39,40 30,21 41,82 
1,5 41,41 39,28 30,09 41,70 
1,5 41,39 39,26 30,07 41,66 

0141 B campingwoning 
0149 -B recreatiewoning 
0157 -A recreatiewoning 
0159 -A recreatiewoning 
0161 -A recreatiewoning 

4,5 41,36 39,24 30,05 41,66 
4,5 41,35 39,22 30,03 41,64 
1,5 41,33 39,20 30,01 41,62 
1,5 41,30 39,18 29,98 41,59 
1,5 41,27 39,14 29,95 41,56 

0170 A recreatiewoning 
0142 -B recreatiewoning -0152 B recreatie woning 
0174 :A recreatiewonin g 
0172 A recreatiewoning 

1,5 41,27 39,14 29,95 41,56 
4,5 41,19 39,05 29,86 41,47 
4,5 41,13 39,00 29,81 41,42 
1,5 40,85 38,72 29,53 41,14 
1,5 40,83 38,70 29,51 41,12 -

0179 A recreatiewoning 
0164- A recreatiewoning 
016eA recreatiewoning 
017S-A recreatiewoning 
020() recreatiewoning 

1,5 40,77 38,64 29,45 41,06 
1,5 40,74 36,61 29,42 41,03 
1,5 40,69 38,57 29,38 40,98 
1,5 40,69 36,56 29,37 40,98 
1,5 40,63 36,50 29,31 40,92 

0180 A recreatiewoning 
0146-A recreatiewoning 
0181- A recreatiewoning 
0141-A campingwoning 
0149: A recreatiewoning 

1,5 40,42 36,30 29,10 40,71 
1,5 40,09 37,97 28,77 40,38 
1,5 39,67 37,54 28,35 39,96 
1,5 39,60 37,47 28,28 39,89 
1,5 39,39 37,26 28,07 39,68 

0142 -A recreatiewoning 
0152 A recreatiewoning 
01SS-B recreatiewoning 
0210 -B recreatiewoning 
0190 - B recreatiewoning 

1,5 39,26 37,14 27,95 39,55 
1,5 39,16 37,04 27,85 39,45 
4,5 39,11 36,97 27,78 39,39 
4,5 39,02 36,88 27,69 39,30 
4,5 39,00 36,87 27,67 39,29 

-
0186 B recreatiewoning 
0210-A recreatiewoning 
0177 - A recreatiewoning 
0175 - B recreatiewoning 
0140 :) carnpingwoning 

4,5 36,81 36,67 27,46 39,09 
1,5 37,56 35,45 26,26 37,87 
1,5 37,53 35,40 26,21 37,82 
4,5 37,34 35,21 26,01 37,63 
4,5 37,29 35,15 25,96 37,57 

0155 A recreatiewoning 
0158 -B recreatiewoning 
0191- B recreatiewo ning 
01 39- B campingwoning 
01S0:B recreatiewoning 

1,5 37,21 35,09 25,89 37,50 
4,5 37,16 35,02 25,83 37,44 
4,5 36,66 34,54 25,34 36,95 
4,5 36,36 34,25 25,06 36,67 
4,5 36,34 34,21 25,02 36,63 

0186_ A recreatie woning 
0136 B campingwo ning 
0140- A campingwoning 
0207-B recreatiewoning -0173 _B recreatiewoning 

1,5 36,17 34,05 24,85 36,46 
4,5 36,10 33,96 24,77 36,38 
1,5 36,08 33,95 24,76 36,37 
4,5 36,08 33,94 24,75 36,36 
4,5 36,01 33,88 24,69 36,30 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5 .43 9-10-200910:45:11 



Ingenieursbureau Oranjewoud 
Rekenresultaten Verlegde Slikkenburgseweg 2020 incl. ontw. 

Bijlage 2 
200181 

Model: Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd toets bestaande bebouwing - Waterdunen 2009 - juli 2009 - Waterdunnen 
Bijdraga van Groep VcrlDgdo SlikkenburgBDwDg op alle ontvangerpunt811 (lm.:lubh,[ Y1:08}!SL"uuc:Lh,>;) 
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden 

Id 

0169 B 
0137 B 
0171- B 
0187-B 
0136-B 
0160:) 

0190 A 
0167 B 
0195-B 
015CB 
0163-B 

0147 B 
0139-A 
0192- B 
0175-A 
0158::A 

0165 B 
0138-A 
0137-A 
0145-B 
0150::A 

0136 A 
0153-B 
0207-A 
0182- B 
0169::A 

0173 A 
0003 B 
0188- B 
0171-A 
0160::A 

0151 A 
0147-A 
0208 B 
0187-A 
0163::A 

0167 A 
0206-B 
0195-A 
0153-A 
0193_B 

0165 A 
0145-A 
0148-B 
014rB 
0197 B 

0003 A 
0192-A 
0191-A 
0189-B 
0l8S:) 

0194 B 
0196-B 
0208-A 
0205-B 
02 0 6-A 

0199 B 
0193- A 
0148-A 
0144-B 
0183-B 

0143 A 
0135-B 
0200-B 
0203-B 
0197:::'A 

Omschrijving 

recreatiewoning 
campingwoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
campingwoning 
recreatiewoning 

recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 

recreatiewoning 
campingwoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 

recreatiewoning 
campingwoning 
campingwoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 

carnpingwoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 

recreatiewoning 
woning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 

recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 

recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 

recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 

woning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 

recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 

recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 

recreatiewoning 
campingwoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 
recreatiewoning 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.43 

Hoogte 

4.5 
4 . 5 
4.5 
4,5 
4.5 
4 . 5 

1.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 

4.5 
1.5 
4.5 
1.5 
1.5 

4.5 
1 . 5 
1.5 
4.5 
1 .5 

1.5 
4.5 
1.5 
4.5 
1.5 

1.5 
4.5 
4.5 
1.5 
1.5 

1.5 
1.5 
4,5 
1.5 
1.5 

1.5 
4.5 
1.5 
1.5 
4.5 

1.5 
1.5 
4.5 
4,5 
4.5 

1.5 
1.5 
1.5 
4.5 
1.5 

4.5 
4.5 
1,5 
4.5 
1.5 

4.5 
1.5 
1,5 
4.5 
4.5 

1.5 
4.5 
4 .5 
4.5 
1,5 

Dag 

35.98 
35.89 
35.86 
35.78 
35.73 
35.69 

35.62 
35.52 
35.48 
35.45 
35.39 

35.36 
35.25 
35.25 
35.15 
35.06 

35.05 
34.97 
34.75 
34.74 
34.65 

34.59 
34.59 
34.15 
33.86 
33.83 

33.79 
33.77 
33.72 
33.71 
33,63 

33.62 
33,53 
33.44 
33.39 
33.36 

33.36 
33.10 
32.90 
32.87 
32.85 

32.78 
32.76 
32.72 
32.61 
32.24 

32.22 
32.20 
31.96 
31.90 
31.74 

31.69 
31.62 
31.44 
31.29 
31.13 

30.94 
30.86 
30.85 
30.66 
30.66 

30.65 
30.64 
30.47 
30.33 
30.28 

Avond 

33.85 
33.75 
33.73 
33.65 
33.59 
33.55 

33.50 
33.39 
33.35 
33.32 
33.26 

33.23 
33.13 
33,12 
33.03 
32.93 

32.91 
32.85 
32.63 
32.61 
32.53 

32.46 
32,46 
32.03 
31.72 
31.71 

31.67 
31.64 
31.59 
31.58 
31.50 

31.50 
31.41 
31.30 
31.27 
31.23 

31,24 
30.96 
30.78 
30.74 
30.73 

30.66 
30.64 
30.59 
30.47 
30.10 

30.10 
30.08 
29.84 
29.78 
29.62 

29.57 
29.49 
29.32 
29.15 
29.01 

28.80 
28.74 
28.73 
28.53 
28.53 

28.52 
28.51 
28.33 
28.19 
28.16 

Nacht 

24.66 
24.56 
24.54 
24.46 
24.40 
24.36 

24.31 
24.20 
24.16 
24.13 
24.07 

24.04 
23.93 
23.93 
23.84 
23.74 

23.73 
23.65 
23.44 
23.42 
23.33 

23.27 
23.27 
22.84 
22.53 
22.52 

22.48 
22.45 
22.40 
22.39 
22.31 

22.31 
22.22 
22,11 
22.08 
22.04 

22.05 
21.77 
21.59 
21.55 
21.53 

21.47 
21.45 
21.40 
21.28 
20.91 

20.90 
20.89 
20.65 
20.58 
20.43 

20.37 
20.30 
20.13 
19.96 
19.82 

19.61 
19.54 
19.53 
19.34 
19.34 

19.33 
19.31 
19.14 
19.00 
18.97 

Lden 

36.27 
36.17 
36.15 
36.07 
36.01 
35.97 

35.91 
35.81 
35.77 
35.74 
35.68 

35.65 
35.54 
35.54 
35.44 
35.35 

35,34 
35.26 
35,04 
35.03 
34.94 

34.88 
34.88 
34.44 
34.14 
34,12 

34.08 
34.06 
34,01 
34,00 
33.92 

33,91 
33,82 
33.72 
33.68 
33.65 

33,65 
33.38 
33.19 
33.16 
33.14 

33.07 
33.05 
33,01 
32.89 
32.52 

32.51 
32.49 
32.25 
32.19 
32.03 

31.98 
31.91 
31.73 
31.57 
31.42 

31.22 
31.15 
31.14 
30.95 
30.95 

30,94 
30,93 
30.75 
30.61 
30.57 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Rekenresultaten Verlegde Slikkenburgseweg 2020 incl. ontw. 

Bijlage 2 
200181 

Model: Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd toets bestaande bebouwing - Waterdunen 2009 - juli 2009 - Waterdunnen 
Bijdrage van Groep Verlegde Slikkenburgseweg op aIle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties) 
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: AIle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

----------------------------- ----------------------------------------------- ---------------------------------------------

0182 A recreatiewoning 1,5 30,24 28,12 18,93 30,53 

020CB recreatiewoning 
0202-B recreatiewoning 

4,5 29,95 27,81 18,63 30,24 
4,5 29,88 27,73 18,55 30,16 

01 89- A recreatiewoning 1,5 29,80 27,68 18,49 30,09 

0194 _A recreatiewoning 1,5 29,79 27,67 18,48 30,08 

0135 A campingwoning 
0134-B campingwoning 
0205:::: A recreatiewoning 
0204 B recreatiewoning 

1,5 29,65 27,53 18,33 29,94 
4,5 29,62 27,49 18,30 29,91 
1,5 29,08 26,95 17,76 29,37 
4,5 28,97 26,83 17,64 29,25 -0184 B recreatiewoning 4,5 28,94 26,81 17,62 29,23 -

0199 A recreatiewoning 1,5 28,89 26,77 17,58 29,18 
0196-A recreatiewoning 1,5 28,77 26,65 17,46 29,06 
0134-A campingwoning 
0144-A recreatiewoning 

1,5 28,72 26,60 17,41 29,01 
1,5 28,52 26,39 17,20 28,81 

02 ° O::::A recreatiewoning 1,5 28,32 26,20 17,01 28,61 

0203 A recreatiewoning 
0183- A recreatiewoning 
0201-A recreatiewoning 

1,5 28,19 26,07 16,88 28,48 
1,5 27,78 25,66 16,47 28,07 
1,5 27,77 25,64 16,45 28,06 

0202 ::::A recreatiewoning 
0211 B recreatiewoning 

1,5 27,73 25,60 16,42 28,02 
4,5 27,66 25,52 16,33 27,94 

0198 - B recreatiewoning 
0184 A recreatiewoning 
0204 - A recreatiewoning 
0185 -B recreatiewoning 
0133 _B campingwoning 

4,5 26,69 24,55 15,36 26,97 
1,5 26,66 24,55 15,35 26,96 
1,5 26,53 24,39 15,21 26,82 
4,5 26,42 24,29 15,10 26,71 
4,5 25,51 23,38 14,18 25,80 

0211_A recreatiewoning 
0133 A carnpingwoning 
0l85:::A recreatiewoning 
0132 - B carnpingwoning 
0198 A recreatiewoning 

1,5 25,21 23,08 13,89 25,50 
1,5 24,70 22,58 13,38 24,99 
1,5 24,56 22,44 13,25 24,85 
4,5 24 ,53 22,40 13,20 24,82 
1,5 24,11 21,98 12,79 24,40 

-
0132 -A carnpingwoning 
0131 B carnpingwoning 
0186-B recreatiewoning 

1,5 23,62 21,50 12,30 23,91 
4,5 23,54 21,41 12,22 23,83 
4,5 23,45 21,33 12,13 23,74 

0013 -B waning 
0130-B campingwoning 

4,5 22,95 20,81 11,62 23,23 
4,5 22,69 20,56 11,37 22,98 

0014 B woning 
0131 -A carnpingwoning 
0002 - B woning 
0l86- A recreatiewoning 

4,5 22,62 20,48 11,29 22,90 
1,5 22,59 20,47 11,27 22,88 
4,5 22,58 20,44 11,25 22,86 
1,5 21,98 19,86 10,67 22,27 

0015 B woning 4,5 21,97 19,83 10,63 22,25 -
0013 A woning 
0118 B woning 
0130-A carnpingwoning 
0002- A waning 
0014 y waning 

1,5 21,95 19,82 10,62 22,24 
4,5 2 1,83 19,67 10,48 22,10 
1,5 21,76 19,64 10,44 22,05 
1,5 21,73 19,60 10,40 22,02 
1,5 21,36 19,22 10,03 21,64 

0118 A woning 
0018 -B woning 
0016::::B woning 
0020 B woning 
0019 - B woning 

1,5 21,11 18,97 9,77 21,39 
4,5 20,63 18,48 9,29 20,91 
4,5 20,27 18,12 8,93 20,55 
4,5 20,27 18,12 8,93 20,55 
4,5 20,19 18,05 8,86 20,47 

0017 B woning 
0021- B woning 
0015-A woning 
0020- A woning 
0021 _A waning 

4,5 20,06 17,91 8,72 20,34 
4,5 20,01 17,86 8,67 20,29 
1,5 19,90 17,77 8,58 20,19 
1,5 18,90 16,76 7,56 19,18 
1,5 18,61 16,48 7,28 18,90 

B224 -B woning 
0023 B woning 
0022-B woning 
0016 -A woning 
0019=A woning 

4,5 18,51 16,34 7,16 18,78 
4,5 18,31 16,15 6,96 18,58 
4,5 18,28 16,13 6,94 18,56 
1,5 18,25 16,11 6,92 18,53 
1,5 17,85 15,71 6,51 18,13 

0001 B waning 
0018- A woning 
0006-B woning 
0017 _A waning 
0023 _A woning 

4,5 17,79 15,65 6,46 18,07 
1,5 17,55 15,41 6,21 17,83 
4,5 17,40 15,25 6,06 17,68 
1,5 17,35 15,21 6,02 17,63 
1,5 17,08 14,94 5,74 17,36 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Ingenieursbureau Oranjewoud Bijlage 3 
Rekenresultaten Puijendijk 2020 incl. ontw. 200181 

Model: Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd toets bestaande bebouwing - Waterdunen 2009 - juli 2009 - Waterdunnen 
Bljtl1.dY" VdJl GLU"1' Pulj"Jltlljl<. U1' dll" UJlLVdJlY"L1'Unten (1nclus1et groepsreducties) 
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: AIle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 
-------------------------- --------- -------------------_ .... _------------------------
0128 A woning 1,5 61,12 58,94 49,77 61,39 
0128-B woning 4,5 60,41 58,22 49,04 60,67 
0126-A woning 1,5 57,77 55,60 46,42 58,04 
0126-B waning 4,5 57,75 55,57 46,40 58,02 
0125-B woning 4,5 57,40 55,22 46,05 57,67 

0125 A woning 1,5 57,35 55,18 46,00 57,62 
0127-B woning 4,5 57,14 54,96 45,78 57,40 
0127-A woning 1,5 57,05 54,87 45,70 57,32 
0124-B woning 4,5 54,67 52,50 43,33 54,94 
0124:A woning 1,5 54,21 52,05 42,87 54,48 

B226 B woning 4,5 54,13 51,96 42,77 54,40 
B226-A woning 1,5 53,53 51,36 42,18 53,80 
B227- B woning 4,5 50,56 48,40 39,21 50,83 
B227-A woning 1,5 48,88 46,73 37,54 49,16 
0114-B woning 4,5 48,29 46,13 36,94 48,56 

0114 A woning 1,5 46,36 44,21 35,02 46,64 
B228- B woning 4,5 45,35 43,20 34,01 45,63 
B228-A woning 1,5 43,69 41,55 32,36 43,97 
0115-B woning 4,5 37,79 35,64 26,46 38,07 
0115:A woning 1,5 36,86 34,72 25,54 37,15 

0110 B woning 4,5 25,97 23,79 14,61 26,23 
0109-B waning 4,5 25,53 23,35 14,17 25,79 
0110-A woning 1,5 25,16 22,99 13,80 25,43 
0109-A woning 1,5 24,83 22,67 13,48 25,10 
0108-B woning 4,5 23,62 21,44 12,25 23,88 

0081 B woning 4,5 22,89 20,70 11,52 23,15 
0095-B woning 4,5 22,87 20,68 11,49 23,13 
0108-A woning 1,5 22,85 20,69 11,49 23,12 
0094-B woning 4,5 22,85 20,66 11,47 23,11 
0087-B woning 4,5 22,79 20,60 11,42 23,05 

0082 B woning 4,5 22,76 20,56 11,38 23,01 
0080-B 'Woning 4,5 22,75 20,55 11,37 23,00 
0071-B woning 4,5 22,71 20,51 11,33 22,96 
0088-B woning 4,5 22,67 20,48 11,29 22,93 
0097-B woning 4,5 22,67 20,48 11,30 22,93 

0089 B waning 4,5 22,66 20,47 11,29 22,92 
0075-B woning 4,5 22,65 20,46 11,28 22,91 
0096-B woning 4,5 22,62 20,42 11,24 22,87 
0077-B woning 4,5 22,59 20,40 11,21 22,85 
0070-B woning 4,5 22,54 20,35 11,17 22,80 

0076 B woning 4,5 22,53 20,34 11,15 22,79 
00 69-B waning 4,5 22,47 20,27 11,09 22,72 
0098-B woning 4,5 22,46 20,26 11,09 22,72 
0074-B woning 4,5 22,45 20,25 11,07 22,70 
0078-B waning 4,5 22,43 20,24 11,06 22,69 

0091 B woning 4,5 22,43 20,23 11,06 22,69 
0090-B waning 4,5 22,42 20,23 11,04 22,68 
0068-B woning 4,5 22,40 20,21 11,03 22,66 
0073-B woning 4,5 22,40 20,20 11,02 22,65 
0083-B woning 4,5 22,36 20,17 10,99 22,62 

0092 B woning 4,5 22,30 20,11 10,93 22,56 
0072-B woning ~,5 22,25 20,06 10,87 22,51 
0084-B woning 4,5 22,22 20,03 10,85 22,48 
0099-B woning 4,5 22,16 19,97 10,79 22,42 
0026-B woning 4,5 22,14 19,95 10,77 22,40 

0093 B woning 4,5 22,15 19,95 10,77 22,40 
0100- B woning 4,5 22,12 19,92 10,74 22,37 
0079-B woning 4,5 22,10 19,91 10,73 22,36 
0085-B woning 4,5 22,00 19,80 10,63 22,26 
0086-B woning 4,5 22,00 19,80 10,62 22,25 

0081 A woning 1,5 21,89 19,72 10,52 22,16 
0082-A woning 1,5 21,86 19,69 10,50 22,13 
0094-A woning 1,5 21,86 19,68 10,50 22,12 
0095-A woning 1,5 21,85 19,68 10,49 22,12 
00 67:::B woning 4,5 21,83 19,64 10,46 22,09 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Rekenresultaten Puijendijk 2020 inc!. ontw. 

Bijlage 3 
200181 

Model: Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd toets bestaande bebouwing - Waterdunen 2009 - juli 2009 - Waterdunnen 
Bijdrage van Groep Puijendijk op aile ontvangerpunten (inc1usief groepsreducties) 
Rekenmethode Wegverkeers1awaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 
----------- - -------_._._--------------------------------------------------- ---------------------------------
B239 B 
0087-A 
0050-B 
0080- A 
0089- A 
0088:A 

0096 A 
0097- A 
B233-B 
0068-A 
B241:B 

0069 A 
0098- A 
B044-B 
0026-A 
0070:A 

0075 A 
0090-A 
0071-A 
0049-8 
0105:B 

BOlO B 
B009-B 
0083-A 
B007-B 
0078:A 

0072 A 
0073- A 
0077-A 
B006-B 
0091:A 

0076 A 
OOgz- A 
0074- A 
0079-A 
0084-A 

B105 B 
0104- B 
0106-B 
B005- B 
0085:A 

B239 A 
0048-B 
0111-B 
0086-A 
B104- B 

0099 A 
0093-A 
0047- B 
01 OO- A 
B04() 

BOlO A 
B009-A 
0105-A 
B007-A 
BOO() 

0107 B 
B24CA 
B008-B 
B006-A 
00 67:A 

B242 B 
B231-B 
0046-B 
0104-A 
0106:A 

woning 
woning 
waning 
woning 
woning 
woning 

waning 
waning 
woning 
waning 
waning 

woning 
woning 
waning 
woning 
woning 

woning 
woning 
woning 
waning 
waning 

woning 
woning 
woning 
waning 
waning 

woning 
waning 
woning 
woning 
woning 

woning 
woning 
waning 
waning 
waning 

woning 
waning 
woning 
waning 
woning 

woning 
woning 
woning 
woning 
woning 

woning 
woning 
waning 
woning 
waning 

woning 
woning 
woning 
woning 
woning 

waning 
woning 
waning 
waning 
waning 

woning 
waning 
waning 
waning 
waning 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.43 

4,5 
1,5 
4,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
4,5 
1,5 
4,5 

1,5 
1,5 
4,5 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
1,5 
4,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
4,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
1,5 

1,5 
4,5 
4,5 
1,5 
4,5 

1,5 
1,5 
4,5 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
4,5 

4/5 
1,5 
4,5 
1,5 
1,5 

4,5 
4,5 
4,5 
1,5 
1,5 

21,76 
21,74 
21,74 
21,73 
21,72 
21,72 

21,69 
21,64 
21,64 
21,49 
21,49 

21,45 
21,44 
21,44 
21,43 
21,38 

21,38 
21,38 
21,37 
21,36 
21,36 

21,35 
21,32 
21,30 
21,26 
21,23 

21,23 
21,22 
21,19 
21,18 
21,15 

21,13 
21,11 
21,10 
21,08 
21,05 

21,03 
20,99 
20,93 
20,93 
20,92 

20,90 
20,88 
20,88 
20,81 
20,82 

20,80 
20,80 
20,77 
20,64 
20,61 

20,58 
20,55 
20,52 
20,48 
20,45 

20,42 
20,40 
20,39 
20,37 
20,37 

20,30 
20,29 
20,23 
20,16 
20,14 

19,55 
19,57 
19,54 
19,55 
19,55 
19,54 

19,51 
19,46 
19,42 
19,32 
19,27 

19,27 
19,27 
19,23 
19,25 
19,21 

19,21 
19,21 
19,19 
19,17 
19,17 

19,15 
19,11 
19,12 
19,05 
19,06 

19,05 
19,04 
19,02 
18,96 
18,97 

18,96 
18,94 
18,92 
18,91 
18,87 

18,83 
18,80 
18,74 
18,73 
18,74 

18,71 
18,68 
18,69 
18,64 
18,61 

18,63 
18,62 
18,57 
18,47 
18,42 

18,39 
18,36 
18,35 
18,29 
18,25 

18,24 
18,21 
18,18 
18,19 
18,19 

18,08 
18,09 
18,03 
17,99 
17,97 

10,37 
10,38 
10,37 
10,36 
10,35 
10,35 

10,33 
10,28 
10,25 
10,12 
10,10 

10,08 
10,08 
10,05 
10,07 
10,02 

10,01 
10,01 
10,00 

9,99 
9,99 

9,97 
9,93 
9,94 
9,88 
9,87 

9,86 
9,85 
9,82 
9,79 
9,78 

9,76 
9,75 
9,73 
9,72 
9,69 

9,65 
9,61 
9,55 
9,55 
9,55 

9,52 
9,51 
9,52 
9,45 
9,44 

9,43 
9,43 
9,39 
9,28 
9,24 

9,21 
9,17 
9,16 
9,11 
9,07 

9,05 
9,02 
9,01 
9 ,00 
8,99 

8,91 
8,91 
8,85 
8,79 
8,78 

22,01 
22,01 
22,00 
21,99 
21,99 
21,98 

21,95 
21 ,90 
21,89 
21,76 
21,74 

21,71 
21,71 
21,69 
21,69 
21,65 

21,65 
21,65 
21,63 
21,62 
21,62 

21,60 
21,57 
21,56 
21,51 
21,50 

21,49 
21,48 
21,46 
21,43 
21,41 

21,40 
21,38 
21,36 
21,35 
21,31 

21,28 
21,25 
21,19 
21,18 
21,18 

21,16 
21,14 
21,14 
21,08 
21,07 

21,07 
21,06 
21,02 
20,91 
20,87 

20,84 
20,81 
20,79 
20,74 
20,70 

20,68 
20,66 
20,64 
20,63 
20,63 

20,55 
20,54 
20,48 
20,43 
20,41 
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Ingenieursbureau Oranjewoud Bijlage 3 
Rekenresultaten Puijendijk 2020 incl. ontw. 200181 

Model: Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd toets bestaande bebouwing - Waterdunen 2009 - juli 2009 - Waterdunnen 
Bij~raga van GroBp puijBndijk op alla ontvangerpuntcn (incluoief groep"reducties) 
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

0050 A woning 1,5 20,13 17,95 8,77 20,39 
OllCA waning 1,5 20,11 17,94 8,76 20,38 
B105-A woning 1,5 20,07 17,89 8,71 20,33 
0101- B waning 4,5 20,01 17,82 8,64 20,27 
B233:.) waning 1,5 19,93 17,74 8,55 20,19 

B104 A waning 1,5 19,90 17,71 8,52 20,16 
B005- A woning 1,5 19,88 17,69 8,50 20,14 
0045-B waning 4,5 19,85 17,65 8,47 20,10 
B111-B waning 4,5 19,80 17,61 8,43 20,06 
B008:A waning 1,5 19 , 56 17,37 8,18 19,82 

B004 A waning 1,5 19,51 17,31 8,13 19,76 
B015-B waning 4,5 19,46 17,25 8,07 19,71 
B106-B woning 4,5 19,42 17,21 8,03 19,67 
0101-A woning 1,5 19,37 17,19 8,00 19,63 
0107-A waning 1,5 19,34 17,17 7,97 19,61 

0043 B woning 4,5 19,33 17,13 7,95 19,58 
B016-B woning 4,5 19,31 17,10 7,92 19,56 
B242-A waning 1,5 19,30 17,11 7,91 19,55 
0047-A woning 1,5 19,28 17,10 7,92 19,54 
0049::A woning 1,5 19,26 17,08 7,89 19,52 

B109 B waning 4,5 19,26 17,06 7,88 19,51 
0024-B waning 4,5 19,24 17,04 7,86 19,49 
0048-A woning 1,5 19,12 16,94 7,74 19,38 
B111-A waning 1,5 19,03 16,86 7,67 19,30 
0023::B woning 4,5 18,95 16,74 7,56 19,20 

0209 B recreatiewoning 4,5 18,91 16,70 7,53 19,16 
0059-B waning 4,5 18,90 16,70 7,52 19,15 
0046-A waning 1,5 18,77 16,59 7,40 19,03 
B014- B woning 4,5 18,70 16,49 7,32 18,95 
0045- A waning 1,5 18,60 16,42 7,23 18,86 

0183 B recreatiewoning 4,5 18,58 16,36 7,19 18,83 
0184-B recreatiewoning 4,5 18,54 16,31 7,15 18,78 
0192-B recreatiewoning 4,5 18,48 16,27 7,10 18,73 
0182-B recreatiewoning 4,5 18,48 16,25 7,08 18,72 
BI00::B waning 4,5 18,45 16,24 7,06 18,70 

0020 B woning 4,5 18,41 16,20 7,03 18,66 
B106-A waning 1,5 18,39 16,21 7,02 18,65 
B103-B waning 4,5 18,35 16,16 6,98 18,61 
B231-A waning 1,5 18,33 16,15 6,97 18,59 
0043:::A waning 1,5 18,33 16,14 6,95 18,59 

0024 A waning 1,5 18,29 16,11 6,93 18,55 
0021-B waning 4,5 18,29 16,08 6,91 18,54 
0044-B woning 4,5 18,20 16,00 6,83 18,46 
0023- A woning 1,5 18,15 15,96 6,78 18,41 
0l6() recreatiewoning 4,5 18,15 15,93 6, 76 18,40 

0019 B woning 4,5 18,13 15,91 6,74 18,38 
0180- B recreatiewoning 4,5 18,11 15,90 6,73 18,36 
0185-B recreatiewoning 4,5 18,11 15,89 6,72 18,36 
0170-B recreatiewoning 4,5 18,08 15,87 6,70 18,33 
0186:B recreatiewoning 4,5 18,03 15,81 6,64 18,28 

B016 A waning 1,5 18,02 15,82 6,64 18,27 
0177-B recreatiewoning 4,5 18,01 15,80 6,63 18,26 
0186-B recreatiewoning 4,5 18,01 15,80 6,63 18,26 
B108-B waning 4,5 18,00 15,79 6,62 18,25 
0190:B recreatiewoning 4,5 18,00 15,79 6,62 18,25 

BOIS A waning 1,5 17,98 15,78 6,60 18,23 
0194-B recreatiewoning 4,5 17,94 15,73 6,56 18,19 
BOl3-B waning 4,5 17,93 15,72 6,55 18,18 
0022-B waning 4,5 17,92 15,71 6,54 18,17 
0174-B recreatiewoning 4,5 17,92 15,71 6,54 18,17 

0179 B recreatiewoning 4,5 17,90 15,69 6,52 18,15 
0189-B recreatiewoning 4,5 17,77 15,56 6,38 18,02 
0178- B recreatiewoning 4,5 17,75 15,54 6,37 18,00 
0195- B recreatiewoning 4,5 17,75 15,54 6, 37 18,00 
0161:B recreatiewoning 4,5 17,73 15,52 6,35 17,98 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Ingenieursbureau Oranjewoud Bijlage 4 
Rekenresultaten Puijendijk 2008 200181 

Model: Waterdunen 2008 toets bestaande bebouwing - Waterdunen 2009 - juli 2009 - Waterdunnen 
Bijdrage van Groep Puijendijk op aIle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties) 
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: AIle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0128 A waning 1,5 58,65 56,45 47,26 58,90 
0128-B woning 4,5 57,59 55,39 46,20 57,84 
0126-A woning 1,5 54,64 52,45 43,26 54,90 
0126-B woning 4,5 54,50 52,30 43,11 54,75 

0125:::A woning 1,5 54,20 52,01 42,82 54,46 

0125 B woning 4,5 54,16 51,96 42,77 54,41 
0127-A woning 1,5 53,92 51,73 42,54 54,18 
0127-B woning 4,5 53,91 51,72 42,53 54,17 
0124-B woning 4,5 51,26 49,07 39,88 51,52 

B22() woning 4,5 51,03 48,86 39,70 51,30 

0124 A woning 1,5 50,85 48,67 39,48 51,11 
B226- A woning 1,5 50,45 48,29 39,12 50,73 
B227-B woning 4,5 47,32 45,16 36,00 47,60 
B227-A waning 1,5 45,67 43,52 34,36 45,95 

0114:::B woning 4,5 44,92 42,77 33,61 45,20 

0114 A woning 1,5 43,00 40,86 31,69 43,29 
B228-B woning 4,5 42,23 40,08 30,91 42,51 
B228-A woning 1,5 40,54 38,40 29,23 40,83 
0115-B woning 4,5 33,86 31,70 22,50 34,13 

0115:::A woning 1,5 32,94 30,79 21,59 33,22 

0110 B woning 4,5 22,64 20,46 11,28 22,90 
01 0 9-B woning 4,5 21,96 19,77 10,59 22,22 
0110-A woning 1,5 21,82 19,65 10,47 22,09 
0108-B woning 4,5 20,13 17,94 8,76 20,39 

01 0 9:::A woning 1,5 19,96 17,78 8,60 20,22 

0094 B woning 4,5 19,36 17,16 7,98 19,61 
0l08-A woning 1,5 19,33 17,16 7,98 19,60 
0081-B woning 4,5 19,34 17,14 7,96 19,59 
0095-B woning 4,5 19,32 17,12 7,94 19,57 

00 8 O:::B woning 4,5 19,23 17,04 7,86 19,49 

0087 B woning 4,5 19,23 17,03 7,65 19,48 
0082- B woning 4,5 19,21 17,01 7,64 19,47 
0071- B woning 4,5 19,16 16,96 7,76 19,41 
0077-B woning 4,5 19,15 16,95 7,77 19,40 

0075y woning 4,5 19,12 16,92 7,75 19,38 

0097 B woning 4,5 19,12 16,92 7,75 19,38 
0086-B woning 4,5 19,12 16,92 7,74 19,37 
0089-B woning 4,5 19,11 16,91 7,73 19,36 
0096-B woning 4,5 19,05 16,65 7,67 19,30 

0070:::B woning 4,5 19,01 16,61 7,63 19,26 

0076 B woning 4,5 19,01 16,81 7,63 19,26 
0074-B woning 4,5 16,92 16,72 7,54 19,17 
0078-B woning 4,5 18,92 16,72 7,54 19,17 
0069-B woning 4,5 18,90 16,71 7,52 19,16 

00 98:::B woning 4,5 18,91 16,71 7,53 19,16 

0091 B woning 4,5 18,69 16, 69 7,51 19,14 
0090-B woning 4,5 16,66 16,68 7,50 19,13 
0073-B woning 4,5 16,86 ~ 6 , 65 7,46 19,11 
0068-B waning 4,5 18,85 16,64 7,47 19,10 

00 92:::B waning 4,5 18,76 16,56 7,39 19,02 

0083 B waning 4,5 18,71 16,52 7,34 18,97 
0064-B waning 4,5 18,70 16,51 7,33 18,96 

0072-B waning 4,5 18,70 16,49 7,31 18,95 

0093-B waning 4,5 18,61 16,41 7,24 16,87 

00 99:::B woning 4,5 18,62 16,42 7,24 16,67 

0100 B waning 4,5 18,59 16,40 7,22 18,85 
0026-B waning 4,5 16,59 16,39 7,21 18,84 
0079-B waning 4,5 16,58 16,38 7,20 18,83 
0085-B waning 4,5 18,47 16,27 7,09 18,72 

0066:::B waning 4,5 16,40 16,20 7,03 18,66 

0094 A waning 1,5 16,35 16,17 6,96 18,61 

008CA waning 1,5 16,32 16,14 6,94 18,58 
0082-A waning 1,5 16,31 16,13 6,94 18,57 
0095-A waning 1,5 18,31 16,13 6,95 18,57 

00 67:::B waning 4,5 18,29 16,09 6,91 18,54 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Ingenieursbureau Oranjewoud Bijlage 4 
Rekenresultaten Puijendijk 2008 200181 

Model: Waterdunen 2008 toets bestaande bebouwing - Waterdunen 2009 - juli 2009 - Waterdunnen 
BljtlL"y" V<ill GLuep PulJ elllllj k u1-' <ill" ullL vdngerpunten (lnclusiet graepsreductles) 
Rekenmethade Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periade: AIle peri aden 

Id Ornschrijving Haagte Dag Avand Nacht Lden 
-------- --------------------------------------- - - -------------------- - ---------------------
B239 B waning 4,5 18,23 16,02 6,84 18,48 
0080-A waning 1,5 18,20 16,02 6,84 18,46 
0087-A waning 1,5 18,16 15,97 6,78 18,42 
0088-A waning 1,5 18,14 15,97 6,78 18,41 
0089-A waning 1,5 18,15 15,97 6,78 18,41 
009() waning 1,5 18,10 15,93 6,74 18,37 

0097 A waning 1,5 18,06 15,88 6, 69 18,32 
B233-B waning 4,5 18,06 15,85 6,68 18,31 
B241-B waning 4,5 18,02 15,81 6,64 18,27 
0050-B waning 4,5 18,01 15,81 6.62 18,26 
B04() waning 4,5 17,98 15,76 6, 59 18,23 

0105 B waning 4,5 17,96 15,76 6,59 18,22 
0068-A waning 1,5 17,93 15,75 6,56 18,19 
0026-A waning 1,5 17,88 15,69 6,51 18,14 
0069-A waning 1,5 17,88 15,69 6,51 18,14 
0098-A waning 1,5 17,87 15,68 6,49 18,13 

0075 A waning 1,5 17,86 15,68 6,49 18,12 
0070-A waning 1,5 17,83 15,64 6,45 18,09 
0071- A waning 1,5 17,82 15,64 6,45 18,08 
0090-A waning 1,5 17,82 15,64 6,44 18,08 
B01() waning 4,5 17,82 15,61 6,43 18,07 

0049 B waning 4,5 17,79 15,59 6,41 18,04 
0077-A waning 1,5 17,78 15,60 6,41 18,04 
B009-B waning 4,5 17,78 15,57 6,39 18,03 
0078-A waning 1,5 17,72 15,53 6,35 17,98 
B007=B waning 4,5 17,71 15,50 6,33 17,96 

0073 A waning 1,5 17,70 15,51 6,33 17,96 
OOn-A waning 1,5 17,68 15,49 6,31 17,94 
0111-B waning 4,5 17,69 15,49 6,30 17,94 
B006-B waning 4,5 17,66 15,44 6,27 17,91 
0076:=A woning 1,5 17,63 15,44 6,26 17,89 

0083 A waning 1,5 17,61 15,43 6,24 17,87 
0074-A woning 1,5 17,57 15,39 6,20 17,83 
0091-A waning 1,5 17,57 15,38 6,20 17,83 
0104- B woning 4,5 17,57 15,38 6,21 17,83 
0079:=A woning 1,5 17,55 15,38 6,19 17,82 

0106 B waning 4,5 17,56 15,37 6, 20 17,82 
0092-A woning 1,5 17,53 15,35 6,16 17,79 
0084-A waning 1,5 17,49 15,31 6,12 17,75 
BI05-B woning 4,5 17,42 15,21 6,03 17,67 
B239-A woning 1,5 17,37 15,18 5,99 17,63 

0085 A woning 1,5 17,36 15,18 5,99 17,62 
B005- B woning 4,5 17,35 15,14 5,96 17,60 . ' 
0048-B waning 4,5 17,30 15,10 5,92 17,55 
0093-A waning 1,5 17,21 15,03 5,85 17,47 
0099-A woning 1,5 17,20 15,02 5,84 17,46 

BI04 B woning 4,5 17,20 14,99 5,81 17,45 
0086-A woning 1,5 17,18 15,00 5,81 17,44 
0047- B woning 4,5 17,18 14,98 5,79 17,43 
01 05-A woning 1,5 17,13 14,95 5,78 17,40 
B044:=A waning 1,5 17,14 14,94 5,76 17,39 

0107 B woning 4,5 17,10 14,91 5,75 17,36 
01 OO-A woning 1,5 17,06 14,88 5 , 68 17,32 
B010-A waning 1,5 17,05 14,86 5,67 17,31 
B009-A waning 1,5 17,01 14,81 5,62 17,26 
B241: A waning 1,5 16,94 14,75 5 , 57 17,20 

B007 A woning 1,5 16,93 14,73 5,55 17,18 
0111-A woning 1,5 16,90 14,72 5,53 17,16 
B008-B waning 4,5 16,89 14,68 5,50 17,14 
B006-A waning 1,5 16,85 14,66 5,48 17,11 
B004: B waning 4,5 16,86 14,64 5,46 17,10 

B242 B waning 4,5 16,85 14,64 5,47 17,10 
0067-A waning 1,5 16,84 14,65 5,47 17,10 
B231- B waning 4,5 16,82 14,61 5,43 17,07 
0106-A waning 1,5 16,77 14,60 5,43 17,04 
0104:A wanlng 1,5 16,75 14,58 5,40 17,02 

AIle getaonde dB-waarden zijn A-gewagen 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Rekenresultaten Puijendijk 2008 

Model: Waterdunen 2008 toets bestaande bebouwing - Waterdun~n 2009 - juli 2009 - Waterdunnen 
Bijdrage van Groep Puijendijk op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties) 
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

Bijlage 4 
200181 

Lden 

--------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------

0046 - B woning 
0101 B waning 
00 50-A woning 
B105::::A woning 
B233 A woning 

4,5 16,67 14,46 5,28 16,92 
4,5 16,63 14,44 5 , 27 16,89 
1,5 16,48 14,29 5 , 10 16,74 
1,5 16,45 14,27 5 , 08 16,71 
1,5 16,38 14,18 4 , 99 16,63 

B005 A woning 
B104 -A woning 
0045 B woning 
BIll -B woning 
B008 -A woning 

1,5 16,30 14,11 4,92 16,56 
1,5 16,29 14,11 4,92 16,55 
4,5 16,29 14,09 4,90 16,54 
4,5 16,10 13,90 4,71 16,35 
1,5 16,06 13,86 4,69 16,32 -

0107 A woning 
010() woning 
B004 - A woning 
B015 B woning 
B242-A woning 

1,5 16,04 13,88 4,70 16,31 
1,5 15,99 13,81 4,64 16,26 
1,5 15,91 13,71 4,52 16,16 
4,5 15,91 13,69 4,52 16,16 
1,5 15,86 13,66 4,49 16,12 

B106 B woning 
B01(:B woning 
0043 -B woning 
0047 A woning 
0049:::A waning 

4,5 15,84 13,62 4,45 16,09 
4,5 15,82 13,60 4,43 16,07 
4,5 15,80 13,60 4,42 16,05 
1,5 15,67 13,48 4,29 15,93 
1,5 15,65 13,46 4,27 15,91 

B109_B woning 
0024 B woning 
0048 -A woning 
0023 B woning 
BIll -A woning 

4,5 15,61 13,40 4,22 15,86 
4,5 15,57 13,35 4,17 15,81 
1,5 15,50 13,31 4,12 15,76 
4,5 15,40 13,18 4,00 15,64 
1,5 15,34 13,16 3,95 15,60 

-

0059 B woning 
0046:::A woning 
B014 - B woning 
0045_ A \'1oning 
0183 B recreatiewoning 

4,5 15,25 13,04 3,88 15,50 
1,5 15,21 13,02 3,83 15,47 
4,5 15,15 12,92 3,76 15,39 
1,5 15,04 12,85 3,66 15,30 
4,5 15,00 12,76 3,59 15,23 

-
0184 B recreatiewoning 
B100 B woning 
B231 - A waning 
0182 B recreatiewoning 
B106:::A woning 

4,5 14,95 12,71 3,54 15,18 
4,5 14,88 12,66 3,49 15,13 
1,5 14,87 12,68 3,49 15,13 
4,5 14,83 12,60 3,42 15,07 
1,5 14,80 12,61 3,42 15,06 

0043 A waning 
0020 -B woning 
B103 -B woning 
0021 B woning 
0024 -A waning 

1,5 14,79 12,60 3 , 42 15,05 
4,5 14,79 12,57 3,39 15,03 
4,5 14,68 12,47 3 , 28 14,93 
4,5 14,63 12,41 3 , 23 14,87 
1,5 14,61 12,42 3 , 22 14,86 

0023 A woning 
B016 - A woning 
0044 ::::B woning 
0178 B recreatiewoning 
0185 - B recreatiewoning 

1,5 14,59 12,39 3,21 14,84 
1,5 14,55 12,35 3,17 14,80 
4,5 14,54 12,33 3,14 14,79 
4,5 14,55 12,33 3,15 14,79 
4,5 14,54 12,31 3,13 14,78 

0019 B waning 
0181 -B recreatiewoning 
B108 -B waning 
B015 -A woning 
0180 ::::B recreatiewoning 

4,5 14,52 12,30 3,12 14,76 
4,5 14,53 12,29 3,12 14,76 
4,5 14,48 12,27 3,08 14,73 
1,5 14,47 12,27 3,09 14,72 
4,5 14,43 12,21 3,02 14,67 

0170 B recreatiewoning 
0177-B recreatiewoning 
0186-B recreatiewoninq 
BOB ::::B woning 
B043 _ B woning 

4,5 14,39 12,18 2,99 14,64 
4,5 14,32 12,11 2,92 14,57 
4,5 14,32 12,10 2,91 14,56 
4,5 14,30 12,08 2 , 90 14,54 
4,5 14,24 12,00 2 , 84 14,48 

0022 B woning 
017rB recreatiewoning 
0179-B recreatiewoning 
0175-B recreatiewoning 
0176::::B recreatiewoning 

~, 5 14,23 12,00 2,82 14,47 
4 , 5 14,22 12,01 2,83 14,47 
4,5 14,22 12,00 2,82 14,46 
4 , 5 14,13 11,92 2,74 14,38 
4,5 14,06 11,84 2,65 14,30 

0161 B recreatiewoning 
0168 -B recreatiewoning 
0034 -B woning 
0178 - A recreatiewoning 
B014 -A woning 

4,5 14,01 11,79 2,61 14,25 
4,5 13,99 11,76 2,58 14,23 
4,5 13,97 11,76 2,59 14,22 
1,5 13,96 11,77 2,58 14,22 
1,5 13,92 11,72 2,55 14,18 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Rekenresultaten Puijendijk 2020 inc!. ontw. plus bronmaatregel 

Bijlage S 
200181 

Model: Kopie van Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd toets bestaande bebouwing - Waterdunen 2009 - juli 2009 - Wate 
rdunnen 
Bijdrage van Groep Puijendijk op aIle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties) 
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: AIle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 
------------------ ------------------- ----------- ------------------------------
0128 A woning 1,5 57,93 55,65 46,50 58,15 
0128-B woning 4,5 57,25 54,97 45,81 57,47 
0126-B woning 4,5 54,49 52,22 43,06 54,71 
0126-A woning 1,5 54,43 52,18 43,02 54,66 
0125=B woning 4,5 54,12 51,85 42,70 54,34 

0125 A woning 1,5 53,99 51,73 42,58 54,22 
0127-B woning 4,5 53,85 51,59 42,43 54,08 
0127-A woning 1,5 53,68 51,42 42,27 53,91 
012CB waning 4,5 51,29 49,04 39,88 51,52 
0124-A woning 1,5 50,73 48,49 39,33 50,97 

B226 B woning 4,5 50,70 48,45 39,28 50,93 
B226-A woning 1,5 49,98 47,74 38,57 50,21 
B227-B waning 4,5 47,00 44,76 35,59 47,23 
B227- A woning 1,5 45,17 42,95 33,78 45,42 
0114-B woning 4,5 44,66 42,43 33,26 44,90 

0114 A waning 1,5 42,57 40,36 31,19 42,82 
B228-B waning 4,5 41,73 39,50 30,33 41,97 
B228- A woning 1,5 39,87 37,66 28,49 40,12 
0115-B woning 4,5 34,13 31,91 22,75 34,38 
0115:A woning 1,5 33,08 30,88 21,71 33,34 

0110B woning 4,5 23,18 20,93 11,77 23,41 
0109-B woning 4,5 22,80 20,54 11,38 23,03 
0110-A woning 1,5 22,31 20,07 10,91 22,55 
0109- A woning 1,5 22,04 19,81 10,64 22,28 
0108: B waning 4,5 20,92 18,66 9,50 21,15 

0081 B woning 4,5 20,42 18,15 8,99 20,64 
0095-B woning 4,5 20,35 18,09 8,93 20,58 
0094- B woning 4,5 20,35 18,08 8,92 20,57 
0082-B woning 4.5 20,30 18,03 8,87 20,52 
0087-B woning 4 . 5 20,29 18,03 8,87 20,52 

0080 B woning 4,5 20,27 18,00 8,83 20,49 
0071-B woning 4,5 20,24 17,97 8,81 20,46 
0075-B woning 4,5 20,19 17,93 8,77 20,42 
0088-B woning 4,5 20,18 17,92 8,76 20,41 
0097:::B woning 4,5 20,17 17,90 8,74 20,39 

0089 B waning 4,5 20,16 17,89 8,73 20,38 
0077-B woning 4,5 20,10 17,84 8,67 20,32 
0096-B woning 4,5 20,10 17,83 8,67 20,32 
0108-A woning 1,5 20,08 17,84 8,67 20,31 
0070:::B waning 4,5 20,08 17,82 8,65 20,30 

0076 B woning 4,5 20,06 17,79 8,63 20,28 
0069-B waning 4,5 20,03 17,76 8,59 20,25 
0068-B woning 4,5 19,99 17,72 8,55 20,21 
0074-B woning 4,5 19,99 17,73 8,56 20,21 
007() woning 4,5 19,98 17,71 8,55 20,20 

0073 B woning 4,5 19,96 17,69 8,52 20,18 
0098-B woning 4,5 19,96 17,69 8,53 20,18 
0090-B woning 4,5 19,92 17,65 8,49 20,14 
0091-B woning 4,5 19,92 17,65 8,49 20,14 
0083-B woning 4,5 19,88 17,61 8,45 20,10 

0072 B woning 4,5 19,83 17,56 8,40 20,05 
0092-B waning 4,5 19,80 17,53 8,37 20,02 
0084-B woning 4,5 19,74 17,48 8,31 19,96 
0026-B waning 4,5 19,71 17,43 8,27 19,93 
00 93:B waning 4,5 19,67 17,40 8,24 19,99 

0079 B waning 4,5 19,64 17,38 8,22 19,87 
0099- B waning 4,5 19,64 17,37 8,21 19,86 
0100-B waning 4,5 19,61 17,35 8,18 19,83 
0095- B waning 4,5 19,53 17,26 8,10 19,75 
0086:B woning 4,5 19,52 17,25 8,08 19,74 

B239 B waning 4,5 19,48 17,21 8 , 05 19,70 
B233- B waning 4,5 19,47 17,19 8,03 19,69 
009CA waning 1,5 19,40 17,15 7,99 19,63 
0082-A waning 1,5 19,39 17,14 7,97 19,62 
00 67:::B waning 4,5 19,37 17,11 7,94 19,59 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.43 9-10-200911:14:38 



Ingenieursbureau Oranjewoud 
Rekenresultaten Puijendijk 2020 incl. ontw. plus bronmaatregel 

Bijlage 5 
200181 

Model: Kopie van Waterdunen 2020 incl. waterdunen verlegd toets bestaande bebouwing - Waterdunen 2009 - juli 2009 - Wate 
rdunnen 
Bijdrage van Groep puijendijk op aIle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties) 
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: AIle perioden 

Id Omschrijving Haagte Dag Avand Nacht Lden 
---------------- ---------------- ------ ----------------------------- -- ------ ------ ---- - -----------------------------------

0094 A 
OOSO-B 
00 95-A 
B241-B 
B04() 

0087 A 
0080-A 
0088- A 
0089-A 
B010:B 

0096 A 
0097-A 
B009- B 
B007-B 
00 68':::'A 

B006 B 
0069-A 
0026- A 
0075- A 
0071:A 

0070 A 
0098-A 
0049-B 
0090-A 
0083:A 

0073 A 
0072-A 
0078- A 
0077-A 
BOOS-B 

BIOS B 
010S- B 
0076-A 
0074-A 
009() 

0092 A 
0079-A 
B239-A 
0084-A 
B104-B 

0048 B 
008S-A 
B010-A 
B044-A 
0047:B 

0104 B 
0093-A 
B009-A 
0086-A 
0099:A 

B007 A 
0111- B 
0106-B 
B004-B 
BOOS:) 

B006 A 
01 ° O- A 
B241-A 
B242-B 
B23() 

0067 A 
0046-B 
010S-A 
0050':::'A 

woning 
waning 
woning 
woning 
woning 

woning 
woning 
woning 
woning 
woning 

woning 
woning 
woning 
woning 
woning 

woning 
woning 
woning 
woning 
woning 

woning 
woning 
woning 
woning 
woning 

woning 
woning 
woning 
woning 
woning 

woning 
waning 
waning 
woning 
woning 

waning 
waning 
woning 
woning 
woning 

woning 
woning 
woning 
woning 
woning 

woning 
woning 
waning 
won1ng 
woning 

woning 
woning 
woning 
woning 
woning 

woning 
woning 
waning 
woning 
woning 

waning 
waning 
woning 
waning 

A1le getoonde dB-waarden zijn A-gewagen 
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1,S 
4,S 
1,5 
4,5 
4,S 

1,S 
1,S 
1,5 
1,5 
4,5 

1,5 
1,5 
4,5 
4,5 
1,5 

4,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
4,5 
1,5 
1,5 

1,S 
1,5 
1,5 
1,5 
4,5 

4,S 
4,S 
1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,S 
4,S 

4,5 
1,5 
1,5 
1,5 
4,S 

4,S 
1,5 
1,S 
1,S 
1,5 

1,5 
4,S 
4,S 
4,5 
4,5 

1,5 
1,5 
1,S 
4,S 
4,S 

1,5 
4,5 
1,5 
1,5 

19,34 
19,33 
19,33 
19,31 
19,25 

19,22 
19,22 
19,21 
19,19 
19,16 

19,1S 
19,13 
19,12 
19,08 
19,05 

19,00 
18,99 
18,98 
18,96 
18,94 

18,93 
18,93 
18,93 
18,88 
18,82 

18,81 
18,79 
18,79 
18,76 
18,76 

18,74 
18,72 
18,70 
18,68 
18,67 

18,63 
18,61 
18,60 
18,58 
18,53 

18,48 
18,44 
18,39 
18,39 
18,39 

18,39 
18,36 
18,36 
18,32 
18,31 

18,30 
18,29 
18,29 
18,27 
18,24 

18,19 
18,19 
18,18 
18,14 
17,96 

17,92 
17,86 
17,85 
17,81 

17,10 
17,07 
17,08 
17,02 
16,96 

16,99 
16,97 
16,97 
16,95 
16,88 

16,91 
16,89 
16,84 
16,80 
16,81 

16,72 
16,75 
16,73 
16,71 
16,69 

16,68 
16,69 
16,67 
16,63 
16,57 

16,56 
16,54 
16, S4 
16,Sl 
16,49 

16,46 
16,46 
16,4S 
16,43 
16,43 

16,38 
16,36 
16,34 
16,34 
16,25 

16,21 
16,19 
16,14 
16,13 
16,11 

16,12 
16,12 
16,09 
16,08 
16,06 

16,04 
16,04 
16,02 
16,00 
15,96 

lS,94 
15,95 
15,92 
15,86 
lS,69 

lS,68 
15,58 
15,61 
lS,S6 

7,93 
7,91 
7,91 
7,86 
7,80 

7,82 
7,80 
7,80 
7,78 
7,72 

7,74 
7,72 
7,68 
7,64 
7,64 

7,S6 
7,58 
7,56 
7,54 
7,52 

7,51 
7,52 
7,50 
7,46 
7,40 

7,39 
7,38 
7,37 
7,34 
7,32 

7,30 
7,29 
7,28 
7,27 
7,26 

7,21 
7,20 
7,18 
7,17 
7,09 

7 , OS 
7,03 
6,97 
6,96 
6,95 

6,96 
6,9S 
6,93 
6,91 
6,89 

6,87 
6,88 
6,86 
6,84 
6,80 

6,77 
6,78 
6,76 
6,70 
6,53 

6,51 
6,42 
6,44 
6,39 

19,57 
19,56 
19,56 
19,52 
19,46 

19,46 
19,45 
19,44 
19,42 
19,38 

19,38 
19,36 
19,34 
19,30 
19,28 

19,22 
19,22 
19,21 
19,19 
19,17 

19,16 
19,16 
19,15 
19,11 
19,05 

19,04 
19,02 
19,02 
18,99 
18,98 

18,96 
18,94 
18,93 
18,91 
18,90 

18,86 
18,84 
18,83 
18,81 
18,75 

18,70 
18,67 
18,62 
18,61 
18,61 

18,61 
18,59 
18,58 
18,55 
18,54 

18,52 
18,52 
18,51 
18,49 
18,46 

18,42 
18,42 
18,41 
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Ingenieursbureau Oranjewoud Bijlage 5 
Rekenresultaten Puijendijk 2020 incl. ontw. plus bronmaatregel 200181 

Model: Kopie van Waterdunen 2020 incl. waterdunen ver1egd toets bestaande bebouwing - Waterdunen 2009 - juli 2009 - Wate 
rdunnen 
Bijdrage van Groep Puijendijk op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties) 
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: AIle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -
B233 A waning 1,5 17,78 15,52 6,35 18,00 
B105-A woning 1,5 17,75 15,50 6,34 17,98 
0107-B woning 4,5 17,76 15,50 6,33 17,98 
B005-A woning 1,5 17,72 15,45 6,29 17,94 
B104- A woning 1,5 17,58 15,32 6,16 17,81 
0104:A woning 1,5 17,51 15,26 6,09 17,74 

0045 B woning 4,5 17,51 15,24 6,07 17,73 
0111-A waning 1,5 17,49 15,2S 6,08 17,72 
0101- B woning 4,S 17,44 15,18 6,02 17,67 
0106-A woning I,S 17,44 15,20 6,03 17,67 
B008: A woning 1,S 17,40 15,14 S,97 17,62 

B004 A woning 1,5 17,34 lS,08 S,92 17,57 
B015-B woning 4,5 17,32 15,04 S,88 17,54 
B111- B woning 4,S 17,32 lS,05 5,89 17,54 
B106- B woning 4,5 17,22 14,94 5,78 17,44 
B01CB waning 4,5 17,21 14,92 5,76 17,42 

B242 A woning 1,5 17,13 14,86 5,69 17,35 
0043-B woning 4,5 17,06 14,78 5,62 17,28 
0024- B woning 4,5 17,04 14,76 5,60 17,26 
0047- A woning 1,5 16,98 14,72 5,56 17,21 
0049- A woning 1,S 16,98 14,73 S,56 17,21 

B109 B woning 4,5 16,96 14,69 5,53 17,18 
0209-B recreatiewoning 4,5 16,86 14,57 5,42 17,07 
0048- A waning 1,5 16,83 14,57 5,41 17,06 
0023-B woning 4,5 16,83 14,S4 5,38 17,04 
0101: A woning 1,5 16,75 14,51 5,34 16,98 

B014 B woning 4 , S 16,61 14,33 5,17 16,83 
0107-A woning 1,5 16,60 14,36 5,19 16,83 
B111-A woning 1,5 16,54 14,29 5,12 16,77 
0059-B woning 4 , 5 16,53 14,25 5,09 16,75 
0046: A waning 1,5 16,48 14,22 5,05 16,70 

0183 B recreatiewoning 4,5 16,50 14,19 5,04 16,70 
0184-B recreatiet'10ning 4,5 16,48 14,18 5,02 16,69 
0182-B recreatiewoning 4,5 16,40 14,09 4,94 16,60 
004S-A woning 1,5 16,30 14,04 4,88 16,53 
0020-B woning 4,5 16,29 14,01 4,85 16,51 

B100 B woning 4,5 16,25 13,97 4,81 16,47 
0192-B recreatiewoning 4,5 16,21 13,93 4,77 16,43 
B106-A woning 1,5 16,16 13,90 4,74 16,39 
0021-B woning 4,5 16,15 13,87 4,72 16,37 
0024-A woning 1,5 16,08 13,83 4,67 16,31 

B231 A woning 1,5 16,05 13,79 4,62 16,27 
0023-A woning 1,5 16,05 13,79 4,62 16,27 
0043-A woning 1,5 16,05 13,79 4,62 16,27 
0185- B recreatiewoning 4,5 16,06 13,76 4,61 16,27 
BI03-B waning 4,5 16,03 13,76 4,60 16,25 

0019 B waning 4,5 16,02 13,73 4,58 16,23 
0186-B recreatiewaning 4,5 15,98 13,68 4,53 16,19 
0181-B recreatiewaning 4,5 15,96 13,66 4,50 16,17 
B016-A waning 1,5 15,94 13,67 4,51 16,16 
B015-A waning 1,5 15,92 13,65 4,48 16,14 

0044 B waning 4,5 15,91 13,64 4,49 16,13 
0180-B recreatiewaning 4,5 15,88 13,59 4,43 16,09 
B013-B waning 4,5 15,85 13,56 4,41 16,06 
B043-B waning 4,5 15,85 13,53 4,38 16, os 
0170: a recreatiewoning 4,5 15,83 13,56 4,40 16,05 

0022 B woning 4,5 15,79 13,51 4,35 16,01 
0190- B recreatiewoning 4,5 15,76 13,48 4,33 15,98 
0177-B recreatiewoning 4,5 15,74 13,46 4,30 15,96 
0186- B recreatiewoning 4,5 15,75 13,46 4,30 15,96 
0194: B recreatiewoning 4,5 15,72 13,44 4,28 15,94 

0174 B recreatiewoning 4,5 15,69 13,41 4,26 15,91 
0179-B recreat iewoning 4,5 15,68 13,39 4,23 15,89 
B108- B waning 4,5 15,63 13,36 4,20 15,85 
0189- B recreatiewoning 4,5 15,56 13,27 4,11 15,77 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.43 9-10-200911:14:38 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Geluidbelasting t.g.v. Verlegde Slikkenburgseweg 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
(ontourplot 1,5m Havendijk 2020 incl. ontw. Waterdunen 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Contourplot 4,5 m Havendijk 2020 inc!, ontw, Waterdunen 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Contourplot l,5m Nieuwesluisweg 2020 incl. ontw. Waterdunen 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Contourplot 4,5 m Nieuwesluisweg 2020 incl, ontw, Waterdunen 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Contourplot l,5m Noordweg (west) 2020 incl. ontw. Waterdunen 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Contourplot 4,5 m Noordweg(west) 2020 incl. ontw. Waterdunen 
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Ingenieursbureau Oranjewoud 
Contourplot l,5m Noordweg (oost) 2020 indo ontw. Waterdunen 
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Luchtkwaliteitonderzoek ontwikkeling Waterdunen 

Rapportage in het kader van Titel 5.2 van de Wet Milieubeheer ~ 
oran,ewoud 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De provincie Zeeland en de gemeente Sluis zijn voornemens het gebied Waterdunen, ten 
westen van Breskens, te ontwikkelen. In het gebied worden kustversterkingplannen 
uitgevoerd. Tevens worden recreatieve voorzieningen gerealiseerd. Bij de ontwikkeling 

van de Waterdunen is een nieuw viersterrenhotel en informatiecentrum gepland. 
Daarnaast doen zich verschillende wijzigingen voor in de verkeersstructuur. 

Ten behoeve van de realisatie stelt de provincie Zeeland een inpassingsplan op. Ter 
onderbouwing van dit inpassingsplan dient het effect van de plannen op de luchtkwaliteit 

in beeld gebracht te worden. In dit rapport wordt het plan getoetst aan de wettelijke 
luchtkwaliteitsnormen. Het onderzoek is gebaseerd op de resultaten van het 
verkeerskundig onderzoek dat Oranjewoud in het kader van het plan uitgevoerd heeft. 

---
I ______________ ·_~::_r_- _~~ __ ~ _________________ -_______ t~ ____________ ~--_1 

Figuur 1.1: Plangebied Waterdunen met omgeving. 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee wordt het juridisch kader met betrekking tot luchtkwaliteit geschetst. 
Hierna wordt in hoofdstuk drie de gehanteerde werkwijze toegelicht. In hoofdstuk vier 

worden de resultaten van de uitgevoerde berekeningen gepresenteerd. Tenslotte worden 

in hoofdstuk vijf kort de conclusies van het onderzoek uiteengezet. 
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Luchtkwaliteitonderzoek ontwikkeling Waterdunen 

Rapportage in het kader van Titel 5.2 van de Wet Milieubeheer ~ 
oranJewoud 

2 Juridisch kader 

2.1 Wet luchtkwaliteit 

De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in Titel5.2 
Luchtkwaliteitseisenvan de Wet milieubeheer, ook weI de Wet luchtkwaliteit genoemd. 

Deze wijziging van de Wet milieubeheer is op 15 november 2007 in werking getreden en 

vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. De wijziging houdt in dat de in Nederland 
toegepaste koppeling tussen ruimtelijke ordening en luchtkwaliteit voor een deer wordt 
ontkoppeld. Dit maakt het mogelijk om niet voor elk ruimtelijk plan te hoeven toetsen aan 

de normen. Hierbij is met name het begrip 'in betekenende mate' van belang. 

Net als in het Besluit luchtkwaliteit 2005zijn ook in de nieuwe wet- en regelgeving 
grenswaarden opgenomen voor luchtverontreinigende stoffen, te weten in bijlage 2 van 

de Wet milieubeheer. Betreffende grenswaarden zijn in tabel2.1 inzichtelijk gemaakt. 

een plandrempel van 220 iJg/m3• 

In samenloop met het van kracht worden van het NSL is per 1 augustus 2009 ook de wet 

tot wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen) 
in werking getreden1

• Middels deze wet worden de eerder genoemde resterende 
elementen uit de Europese Richtlijn ge"implementeerd. De wetswijziging heeft onder 
andere tot gevolg dat in plaats van uiterlijk in het jaar 2005 voor PM10 dan uiterlijk op 11 

juni 2011 aan de huidige grenswaarden moeten worden voldaan. Voor N02 moet in plaats 

van 2010 uiterlijk op 1 januari 2015 aan de huidige grenswaarden worden voldaan. In de 
periode tot 11 juni 2011 en 1 januari 2015 gaan voor de betreffende stoffen tijdelijke 
(hogere) grenswaarden gelden. 

In tabel 2.2 zijn de wijzigingen ten opzichte van de huidige grenswaarden weergegeven. 

1 Besluit van 26 juni 2009, Staatsblad 2009, 291. 
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Rapportage in het kader van Titel 5.2 van de Wet Milieubeheer 
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~ 
oranJewoud 

50 * 35 
40 

200* 18 

Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit bij wegen zijn stikstofdioxide (NOJ en fijn stof 
(PM lO) het meest kritisch. Bij deze stoffen is de kans het grootste dat een grenswaarde 
wordt overschreden. Voor de overige stoffen waarvoor in Bijlage 2 Wm grenswaarden zijn 
opgenomen (koolmonoxide, zwaveldioxide, lood en benzeen), is, voor zover relevant voor 
het wegverkeer, het verschil tussen de grenswaarde en de som van de bijdrage van het 
wegverkeer en de achtergrondconcentratie zo groot, dat overschrijding van de 
grenswaarden redelijkerwijs kan worden uitgesloten2

• 

2.2 Besluit niet in betekenende mate bijdragen 

Projecten die 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit hoeven niet meer getoetst te worden aan de grenswaarden zoals 
opgenomen in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer. In het Besluit niet in betekenende mate 
bijdragen (/uchtkwaliteitseisen) is vastgelegd dat een ruimtelijke ontwikkeling die minder 

dan 1 % van de grenswaarde bijdraagt aan de jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM1J 
of stikstofdioxide (NOJ 'niet in betekenende mate' is. Dit komt overeen met een maximale 
toename van 0,4 Ilg/m3 voor de concentraties fijn stof en stikstofdioxide. In de Regeling 
niet in betekenende mate bijdragen (/uchtkwaliteitseisen) zijn concrete situaties 
opgenomen die 'niet in betekenende mate' zijn. Blijft de ontwikkeling binnen de in deze 

regeling opgenomen grenzen, dan is het project per definitie 'niet in betekenende mate' 

en hoeft er geen toetsing aan de grenswaarden plaats te vinden. 

Als gevolg van het van kracht worden van het NSL (Nationaal Samenwerkings-programma 
Luchtkwaliteit) en de daaraan gekoppelde wet tot wijziging van de Wet milieubeheer van 

26 juni 2009 geldt vanaf 1 augustus 2009 dat een ontwikkeling die minder dan 3% van de 

grenswaarde bijdraagt aan de jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM10) of 
stikstofdioxide (N02) 'niet in betekenende mate' is. Dit komt overeen met een maximale 
toename van 1,2 Ilg/m3 voor de concentraties fijn stof en stikstofdioxide. 

2.3 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is de kern van de wet. Het 

NSL bevat zowel aile ruimtelijke ontwikkelingen die 'in betekenende mate' bijdragen aan 
de verslechtering van de luchtkwaliteit als een bundeling van aile maatregelen ter 
verbetering van de luchtkwaliteit. Deze maatregelen, zowel rijksmaatregelen als lokale, 
meer gebiedsgerichte, maatregelen, moeten lei den tot een verbetering van de 

luchtkwaliteit waardoor de 'in betekenende mate' ontwikkelingen alsnog doorgang 

kunnen vinden. 

2 Meijer, E.W., Zandveld. P., Bijlagen bij de luchtkwaliteitberekenitlgen in het kader van de ZSM/Spoedwet; 
september 2008 (rapport 2008-U-R0919/B), TNO 
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Het NSL heeft daarnaast de basis gevormd voor de onderbouwing van het 

'derogatieverzoek' (i.e. het verzoek om uitstel) van het Rijk aan de EU. 

~ 
oran,ewoud 

2.4 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 zijn regels vastgelegd voor de wijze van 

uitvoering van luchtkwaliteitonderzoeken. Of het project 'in betekenende mate' bijdraagt 

aan de verslechtering van de luchtkwaliteit dient te worden bepaald volgens het gestelde 

in deze regeling. Tevens bevat de regeling bepalingen over de plaats waar bij wegen of 

inrichtingen gerekend dient te worden. 

Op 20 juli 2008 is een wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 in 

werking getreden (Stcrt. 2008, 136) waarin is vastgelegd dat de concentraties N02 als 
PM lO op maximaal tien meter van de wegrand bepaald dienen te worden. Als de rooilijn 

van de bebouwing dichter bij de weg is gelegen dan deze afstand, dient de afstand vanaf 

de wegrand tot de rooilijn aangehouden te worden. 

Open situatie 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

:~-"I+----.J. 
I X 10m i 
meter 
I 
I 

~I 
~ 
!ol 

I 
I 
I , 

Totale rekenafstand is X + 10m 

F1guur 2.1 : Te hanteren afstanden vaor N02 en PMIO• 

Situatie met bebouwing op 
7 meter van de wegrand 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I~ 
I X 
I:neter 
I 
I :q 

I!o 
"I !ol 

I 
I 
I , 

Totale rekenafstand is X + 7m 

Of en wanneer een bepaalde standaardrekenmethode moet worden gebruikt hangt afvan 

het toepassingsbereik van de betreffende methode. Dit toepassingsbereik is vastgelegd 
in de bovengenoemde regeling. Bij het toepassingsbereik spelen de weg- en 

omgevingskenmerken een belangrijke rol. 

Voor het berekenen van de luchtverontreiniging ten gevolge van wegverkeer zijn er twee 

standaardrekenmethoden (SRMl en SRM2). De eerste (SRM1) wordt gebruikt als sprake is 

van de volgende randvoorwaarden: 

• de weg ligt in een stedelijke omgeving; 

• de maximale rekenafstand is de afstand tot de bebouwing, met een maximum van 30 

• 
• 
• 

meter ten opzichte van de wegas; 

er is niet of nauwelijks sprake van een hoogteverschil tussen de weg en de omgeving; 

langs de weg bevinden zich geen afschermende constructies; 

de weg is vrij van tunnels. 
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Oit betekent dat voor het onderhavige onderzoek gebruik wordt gemaakt van lOwel 
standaardrekenmethode 1 als standaardrekenmethode 2. Concreet is gebruik gemaakt 

van respectievelijk Pluim Snelweg 1.4 2009 (geaccrediteerd voor toepassing als SRM2) en 

het CARli-model, versie 8.1 (SRM1). 

Concentraties van zwevende deeltjes (PM lO) die zich van nature in de lucht bevinden en 

niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens kunnen in het onderzoek buiten 
beschouwing worden gelaten. Per gemeente is een aftrek voor de jaargemiddelde 
concentratie fijn stof gegeven. Voor de gemeente Sluis bedraagt de betreffende correctie 
5 iJg/m3

• Voor het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde fijn 
stof is bepaald dat deze in heel Nederland met 6 dagen verminderd mag worden. 

Op 19 december 2008 is de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 opnieuw gewijzigd. 
Het gaat om de implementatie van de Europese richtlijn 2008/50/EG in de Regeling nog 
voordat de implementatiewetgeving zelfvan kracht is geworden. Orie nieuwe aspecten 
spelen een grote rol in de wijziging: het toepasbaarheidbeginsel; het 
blootstellingcriterium en de locatie van rekenpunten. Het komt erop neer dat de 
luchtkwaliteit niet meer op aile plaatsen getoetst hoeft te worden en voor die gebieden 
waar dat weI het geval is, hoeft vervolgens niet aan elke grenswaarde getoetst te worden. 

2.5 Besluit gevoelige bestemmingen 

Op 16 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen in werking getreden. Met deze 
AMvB wordt de vestiging van zogeheten 'gevoelige bestemmingen' - zoals een school- in 

de nabijheid van provinciale en rijkswegen beperkt. Oit heeft consequenties voor de 
ruimtelijke ordening. Aangezien het in dit project niet gaan om de vestiging van gevoelige 
bestemmingen nabij drukke (snel)wegen zal dit niet verder getoetst worden. 
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3 Werkwijze en uitgangspunten 

3.1 Wegvakken en scenario·s 

De ontwikkeling van de Waterdunen is van invloed op de verkeerintensiteiten op de 

wegen in de omgeving. In dit onderzoek zijn de wegen beschouwd waarop volgens de 

verkeersstudie een wijziging en/oftoename in de verkeersintensiteit optreedt. Het gaat 
daarbij om de volgende wegen: 
1. Havendijk; 
2. Het Killetje; 
3. Noordweg; 
4. Panoramaweg; 
5. Zeeweg; 
6. Puijendijk; 

7. Walendijk; 
8. Nieuwesluisweg; 
9. Rijksweg; 

10. Provinciale weg N675; 
11. Woordweg; 
12. Langeweg; 
13. 'Oostelijke slag' (nieuwe weg). 

Het luchtkwaliteitonderzoek richt zich op het jaar dat het ruimtelijk besluit van kracht 
wordt (2010), het jaar waarin de grenswaarde voor N02 van kracht wordt (2015) en op 

2020 (als doorkijk naar de toekomst). Voor alle drie de jaren is de situatie inclusief de 
ontwikkeling doorgerekend. 

Langs de 'Oostelijke slag', Nieuwesluisweg, Het Killetje, Langeweg, en de N675 ter hoogte 
van Boerenhol en Groede is de luchtkwaliteit berekend met SRM 1 (blauwe wegvakken in 

figuur 3.1). Langs de overige wegen is gerekend met SRM 2 (Rode wegvakken in figuur 
3.1, zie ook paragraaf 2.4). 

3.1.1 Rekenpunten 

In figuur 3.1 zijn met rood en blauw de wegen aangegeven waarlangs de luchtkwaliteit 
berekend is. Langs de blauwe wegen is gerekend met SRM 1, langs de rode met SRM 2. 
De concentratieberekeningen met SRM 2 zijn uitgevoerd op een twaalftal representatieve 
rekenpunten. Ook deze punten zijn in figuur 3.1 weergegeven. Op de rekenpunten zijn 

aan weerszijden van de weg op een afstand van 10 meter uit de wegrand de concentraties 
stikstofdioxide en fijn stof berekend. 
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3.2 Gehanteerde rekenmodellen 

3.2.1 

Omdat dit rapport zich richt op de toekomstige luchtkwaliteit zijn de concentraties 
verkregen doormiddel van modelberekeningen. In onderstaande paragrafen worden de 

gebruikte rekenmodellen nader toegelicht. 

Berekeningsmodel Pluim Snelweg 1.4 (2009) 

Voor de wegvakken gelegen in het buitengebied is gebruik gemaakt van het rekenmodel 
Pluim Snelweg 1.4 (2009). Dit rekenmodel is geschikt om te rekenen overeenkomstig 
standaardrekenmethode 2 (SRM2) en is ook als zodanig geaccrediteerd door het 
ministerie van VROM. 

Met dit verspreidingsmodel is het mogelijk een prognose te maken van de concentraties 
luchtverontreinigende stoffen langs wegen. Pluim Snelweg geeft een prognose voor 
stikstofdioxide (N02) en fijn stof (PM lO). Over het algemeen zijn deze componenten het 
meest kritisch. 

Pluim Snelweg 1.4 berekent de immissieconcentraties voor de aangegeven stoffen voor 

een grid van punten of een aantal vooraf gedefinieerde punten. In dit onderzoek zijn de 
concentraties berekend op een aantal vooraf bepaalde rekenpunten (zie figuur 3.1). 

Voor de te onderscheiden componenten bevat het model een standaard 
achtergrondconcentratie die gebaseerd is op statistische gegevens (op basis van 
meetgegevens) en aannames voor de toekomstige situatie. Bij de toekomstige jaren 

wordt, volgens de door VROM aangeleverde gegevens, uitgegaan van een geleidelijke 
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verbetering van de luchtkwaliteit, onder meer als gevolg van het schoner worden van 

auto's. 

Berekeningsmodel CAR /I versie 8.1 

Voor het berekenen van de luchtkwaliteit en de effecten daarop langs de overige wegen is 

gerekend met het softwarepakket CARli, versie 8.1 (Calculation of Air Pollution from Road 

traffic). CARli is geaccrediteerd als 5tandaardrekenmethode 1. Met dit 

verspreidingsmodel is het mogelijk een prognose te maken van luchtverontreinigende 

stoffen langs straten. CARli geeft een prognose voor stikstofdioxide (N02), fijn stof (PMlO), 

benzeen, zwaveldioxide (502) en koolmonoxide (CO). Over het algemeen zijn de 
componenten stikstofdioxide (N02) en fijn stof (PM10) het meest kritisch. 

CARli berekent de immissieconcentratie voor de aangegeven stoffen op een in te geven 

afstand van de wegas. Voor de te onderscheiden componenten bevat het model een 

standaard achtergrondconcentratie die gebaseerd is op statistische gegevens (voor de 

huidige situatie, op basis van meetgegevens) en aannames voor de toekomstige situatie. 
Bij de toekomstige situatie wordt, evenals bij Pluim 5nelweg, uitgegaan van een 

geleidelijke verbetering van de luchtkwaliteit, onder andere als gevolg van het schoner 
worden van auto's. 

3.3 Onderzochte stoffen 

Bij de luchtverontreiniging door het wegverkeer speelt een aanzienlijk aantal stoffen een 
ro!. Dit zijn onder andere stikstofdioxide (N02), stikstofmonoxide (NO), zwaveldioxide 

(50~, koolmonoxide (CO), fijn stof en vluchtige koolwaterstoffen waaronder benzeen. 

Voor de meeste van deze stoffen zijn wettelijke grenswaarden vastgesteld. 

Voor de luchtkwaliteit zijn in het algemeen de stoffen N02 (stikstofdioxide) en PM10 (fijn 

stot) maatgevend. Dit komt doordat de achtergrondconcentraties van deze stoffen in de 
praktijk de grenswaarden reeds benaderen en in sommige gevallen zelfs overschrijden. 

Voor de luchtverontreinigende stoffen zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen zijn 
ook grenswaarden opgenomen in de Wet milieubeheer. Deze stoffen zijn in dit onderzoek 

echter niet specifiek onderzocht. Uit reeds uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoeken door 
onder meer TNO-MEP (rapport R2004/582), alsmede uit de Memorie van Toelichting bij 

het wijzigingsvoorstel Wm (kamerstuk 30 489, 2006), blijkt dat de grenswaarden voor 

betreffende luchtverontreinigende stoffen nu niet, en naar verwachting ook niet in de 
toekomst, zullen worden overschreden. 

PM2•5 

Vanaf 2015 geldt er voor PM2.5 een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 

25 Ilg/m3. Het Milieu en Natuurplan Bureau (MNP) stelt dat 'als vanaf 2011 aan de 

grenswaarden voor PM10 wordt voldaan, dan wordt naar verwachting ook aan de 

grenswaarde voor PM2.5 voldaan'3. Aangezien er in dit onderzoek in 2010, 2015 en 2020 

geen overschrijdingen van de jaar- en etmaalgemiddelde grenswaarden voor PM10 zijn 

berekend, kan overschrijding van de jaargemiddelde grenswaarde voor PM2,5 in 2015 en 

3 MNP, [oncentratiekaarten voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland, Rapportage 2008 (2008) 
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in 2020 op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten redelijkerwijs worden 
uitgesloten. 

3.4 Algemene invoergegevens 

Voor het berekenen van de luchtkwaliteit zijn een aantal invoergegevens nodig. Tot deze 

gegevens behoren onder meer verkeersintensiteiten en weg- en omgevingskenmerken, 

alsmede enkele algemene invoerparameters ten behoeve van de berekening. De in dit 

onderzoek gehanteerde gegevens worden in deze paragraaf nader toegelicht. In paragraaf 
3.5 en 3.6 wordt de specifieke invoer voor Pluimsnelweg 1.4 en CAR 8.1 besproken. 

3.4.1 Aigemene parameters 

3.4.2 

Emissiefactoren 

In deze studie is voor N02 en PMlO gebruik gemaakt van emissiefactoren die het PBL op 
basis van het BGE (Beleid Global Economy) scenario (maart 2009) heeft afgeleid. De set 

emissiefactoren bestaat uit emissiefactoren voor combinaties van verschillende 

rijsnelheden en voertuigcategorieen (licht, middelzwaar en zwaar verkeer). 

Achtergrondconcentraties 
Bij de uitgevoerde CARli en Pluimsnelweg berekeningen is uitgegaan van de in maart 

2009 door het PBL bekend gemaakte emissiefactoren en achtergrondconcentraties 

behorende bij het BGE scenario. In dit BGE scenario is voor ieder jaar tot en met 2020 
bepaald wat de achtergrondconcentraties en emissiefactoren zijn. 

De achtergrondconcentraties zijn aan het model gekoppeld op basis van RDM
coordinaten (Rijks Driehoeks Meting). Daarom dient in CARli een coordinaat ingevoerd te 

worden waar het wegvak Iigt. In Pluim Snelweg wordt de achtergrondconcentratie ook op 

basis van de RDM-coordinaten aan de berekening gekoppeld. Voor Pluim Snelweg hebben 

deze coordinaten nog een extra functie, namelijk dat op basis van deze coordinaten het 

model de onderlinge Iigging van de wegvakken bepaalt. 

Verkeersgegevens 

De verkeersintensiteiten ten behoeve van dit luchtkwaliteitonderzoek zijn verkregen uit 
het rapport 'Verkeersonderzoek Waterdunen, Oranjewoud, 15 mei 2009 versie 0.0'. De 

gehanteerde verkeersintensiteiten voor de onderzochte wegen voor aile scenario's zijn 
opgenomen in bijlage 1. In de tabellen in deze bijlage zijn de intensiteiten voor licht, 

middelzwaar en zwaar verkeer weergegeven. Voor het Killetje en de 'Oostelijke slag' zijn 

de verkeersintensiteiten van respectievelijk Panoramaweg en Nieuwesluisweg oost 
gebruikt. Dit is een worst-case scenario gezien meer verkeer voor deze wegen 

gemodelleerd is dan dat er overheen gaat. 

3.5 Specifieke invoergegevens Pluim Snelweg 1.4 (2009) 

Naast verkeersgegevens zijn weg- en omgevingskenmerken relevant bij het uitvoeren van 

een berekening. De voor Pluim Snelweg relevante gegevens staan hieronder kort 

toegelicht. 
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Weghoogte 
V~~r het gehele traject is voor ieder wegvak de hoogte ten opzichte van het maaiveld op 

nul gemodelleerd. 

Schermgegevens 
Langs de onderzochte wegen zijn geen geluidwerende voorzieningenaanwezig in de vorm 

van geluidwallen en -schermen gemodelleerd, dit is een worst-case scenario. 

Snelheden 
Snelheden zijn ingevoerd zoals aangegeven op www.maximalesnelheden.nl. 

Meteorologische gegevens 
Er is gebruik gemaakt van meerjarige meteorologie (1995-2004). 

Ruwheidsklasse 
De ruwheidsklasse is vastgesteld aan de hand van de ruwheidslengtes, gegeven in de 

ruwheidskaart van het KNMI. 

Tabel3.5 Overzicht ruwheidklassen (bron: Uitvoeringsprotocolluchtkwaliteitstudies rondom snelwegen met het 
TNO reid i~~r~~.""hl\ 

1 
met aileen oppervlakkige begroeiing (gras) en 

soms obstakels. 

Bouwland met regelmatig laag gewas, of weidel and met 

2 0,1 0,055 0,173 
sloten die minder dan 20 slootbreedten van elkaar Iiggen. 

Verspreide obstakels kunnen voorkomen op onderlinge 

afstanden van minstens 20 x hun 

Bouwland met afwisselend hoge en lage gewassen. Grote 

3 0,3 0,173 0,548 obstakels met onderlinge afstanden van omstreeks 15 x hu 

hoogte. 

Bodem regelmatig en voltedig bedekt met vrije obstakels, 

met tussengelegen ruimten niet groter dan een paar 

4 1,0 0,548 00 obstakelhoogten. Bijvoorbeeld grote bossen, laagbouw in 
dorpen en kleine steden. De gemiddelde gebouwhoogte is 

maximaal 10 meter. 

De ruwheidskaart bestaat uit kilometervlakken. Bij wegvlakken waarvan delen in 
verschillende ruwheidslengtes vallen is het wegvak opgeknipt in stukken passend bij een 

ruwheidslengte. 

Dubbeltellingcorrectie 
In de buurt van snelwegen, die in 1994 al in gebruik waren, en provinciale wegen, die in 

1990 al in gebruik waren, treedt dubbeltelling op van de N02- en PM10-concentraties, 

omdat de bijdrage van deze wegen ook is opgenomen in de achtergrondconcentratie. In 

dit kader heeft het TNO, in samenspraak met het RIVM, een dubbeltellingcorrectie 

ontwikkelt die voor N02 in Pluim Snelweg 1.4 (2009) automatisch wordt meegnomen. Ten 

behoeve van een juiste toepassing van de correctie dienen snelwegen en provinciale 

wegen, die respectievelijk al voor 1994 en 1990 in gebruik waren, tot op 3 

kilometervakken vanaf de grenzen van de onderzochte wegvakken gemodelleerd te 

worden. 
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De dubbeltellingcorrectie voor PMlO heeft een gering effect, omdat de bijdrage van het 

verkeer aan de PMlO concentratie relatief klein is, Deze correctie voor PM10 is niet zinvol en 

wordt daaram niet in Pluim Snelweg toegepast. 

3.6 Specifieke invoergegevens CAR II, versie 8.1 

Parkeerbewegingen 
Het aantal parkeerbewegingen per dag over een afstand van 100 meter; dit is aileen van 

belang voor de berekening van benzeenconcentraties. Het aantal parkeerbewegingen 

wordt bij de berekening van de luchtkwaliteit dan ook aileen meegenomen als hier directe 
aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij grate parkeergarages. Dat is in dit plan niet aan de 

orde. 

Snelheidstypering 
CAR II kent vijfverschillende snelheidstyperingen (zie tabeI3.6), V~~r dit onderzoek is 

voor de met CAR II berekende wegen voor elk wegvak de snelheidstypering bepaald. 

TabeI3.6· Snelheidstyperlngen CARli versie 8 1 , 
tit .~~ '.~: .. :~~\··it;~ 3,'.- ~ 

" 
.. 

'-
Snelweg algemeen gemiddelde rijsnelheid is 65 km/uur met circa 0.2 stops per 

kilometer 

Buitenweg algemeen gemiddelde rijsnelheid 60 km/uur met circa 0.2 stops per kilometer 

Stadsverkeer met minder congestie gemiddelde rijsnelheid is 30·45 km/uur met circa 1.5 stops per 

kilometer 

Normaal stadsverkeer gemiddelde rijsnelheid is 15 . 30 km/uur met circa 2 stops per 

kilometer 

Stagnerend stadsverkeer gemiddelde rijsnelheid is kleiner dan 15 km/uur met circa 10 stops 

per kilometer 

Wegtype 
Binnen CARli worden verschillende wegtypen gehanteerd. De te hanteren wegtype is 

afhankelijk van het profiel van de weg, dat wit zeggen de afstand tot de bebouwing langs 

de weg en de hoogte van de weg, zie tabeI3.7. Voor een overzicht van welk wegtype voor 

welke weg gebruikt is wordt verwezen naar bijlage 2. 

TabeI3.7: Wegtypen CARli, versie 8.1 
. -: ::- a '. 

1 Open terrein 

2 Basistype, aile wegen anders dan type 1, 3a, 3b of 4 

3a Beide zijden van de weg bebouwing, afstand we gas - gevel is kleiner dan 3 maal de hoogte van 

de bebouwing, maar grater dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing. 

3b Beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas - gevel is kleiner dan 1,5 maal de hoogte van 

de bebouwing. 

4 Eenzijdige bebouwing, weg met aan een zijde min of meer aaneengesloten bebouwing op een 

afstand van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing. 

Bomenfactor 
Afhankelijk van de overspanning van de bomen over de weg en de onderlinge afstand 

tussen de bomen wordt in CAR II een bomenfactor gehanteerd, zie tabeI3.8. Voor een 

overzicht van welk bomenfactor voor welke weg gebruikt is wordt verwezen naar bijlage 2. 
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TabeI3.8: Bomenfactor CARli. versie 8.1 
.... ~, -',,'1 :" -', 

1,00 hier en daar bomen of in het geheel niet 

~ 
oranJewoud 

" .. . 

1,25 een of meer rljen bomen met een onderlinge afstand van minder dan 15 meter 

1.50 de kronen raken elkaar en overspannen minstens een derde gedeelte van de straatbreedte. 

Afsland lot weg-as 
Oit betreft de afstand van de weg-as tot aan het trottoir of de berm plus tien meter in het 

kader van de Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007. Voor zowel stikstofdioxide als fijn 

stof wordt uitgegaan van de afstand van de as van de weg tot de rand van de weg plus tien 

meter. Indien zich een gevel binnen deze afstand voordoet wordt uitgegaan van de 

afstand van de as van de weg tot de gevel. 

Fractie stagnatie 
Oe etmaalgemiddelde fractie van de verkeersintensiteit die stagnerend is. Oit dient een 
getal tussen 0 en 1 te zijn. In de snelheidstypen is ook gedeeltelijk al een congestie factor 

meegenomen. Van de fractie stagnatie kan gebruik worden gemaakt als de filevorming 

niet goed tot uitdrukking komt in de snelheidtypering. In dit onderzoek is niet uitgegaan 

van een aanvullende fractie stagnatie. 

Meteocondities 
Voor de jaren 2010, 2015 en 2020 is gekozen voor meerjarige meteorologie. Oit is de 

gemiddelde meteo-conditie over een periode van 10 jaar. 
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de uitgevoerde berekeningen gepresenteerd. 

Bekeken is of er sprake is van overschrijdingen van de grenswaarden. De resultaten van 

de berekeningen voor de wegvakken die doorgerekend zijn met CAR II, versie 8.1 zijn 

weergegeven in paragraaf 4.1 en de resultaten voor de met Pluim Snelweg 1.4 

doorgerekende wegvakken zijn weergegeven in paragraag 4.2. 

4.1 Resultaten CAR II, versie 8.1 

In tabel4.1 en 4.2 staan de CARII-resultaten weergeven van de berekeningen van de 
concentraties stikstofdioxide en PMlO langs de wegvakken die vallen onder SRM1. In 
label 4.3 staan de heersende achtergrondconcentraties op de berekende wegvakken 

weergegeven. 

TabeI4.1: Berekende jaargemiddelde concentraties N02 CARII-wegvakken (grenswaarde 60 

iJg/m3
) 

~ .~, ::i·. '::£1 ... ~~:7:;, .~~0~~'. ~~~ ·:20..0-. !~~.~ 2.tJJrl;Q:· ~.- "-. l~~' ... :': .' " 
" ' 

Het Killetje (verlengde panoramaweg) 13,5 13,7 12,5 12,6 10,7 

Nieuwesluisweg (Kieweg-Langeweg) 14,4 14,3 13,1 13,0 11,0 

Provo weg N675 (thv Boerenhol) 16,4 16,8 14,5 14,8 11,9 

Prov. weg N675 16,7 17,2 14,8 15,1 12,1 

Het Killetje (verlengde panoramaweg) 14,7 14,5 13,3 13,1 11,0 

Nieuwesluisweg (Kieweg-Langeweg) 16,0 15.3 14,4 13.9 11,9 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie 
N02 (60 IJg/m3

) op geen van de beoordelingspunten wordt overschreden, ongeacht het 

beoordelingsjaar. 

TabeI4.2: Berekende jaargemiddelde concentraties PM10 CARII-wegvakken min de 

zeezoutcorrectie (grenswaarde 48 llg/m'). 

Het KilIetje (verlengde panoramaweg) 16,6 

Nieuwesluisweg (Kieweg-Langeweg) 16,7 15,9 15,9 14,8 

Prov. weg N675 (thv Boerenhol) 17,7 17,7 16,7 16,7 15,4 

Prov. weg N675 17,7 17,8 16,7 16,8 15,5 

Het Killetje (verlengde panoramaweg) 16,7 16,7 16,0 15,9 14,8 

Nieuwesluisweg (Kieweg-Langeweg) 17,0 16,9 16,2 16,1 15,0 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie 

PMlO (48 IJg/m3
) op geen van de beoordelingspunten wordt overschreden, ongeacht het 

beoordelingsjaar 

Tabel4 3' Achtergrondconcentraties op de berekende wegvakken .. 
Atfili'.tqlld,~Wltr.Ml ·,~~m~ .. t:~f aO,to 

~(8 
( ttrAY 

10,8 

10,9 

12,1 

12,4 

10,9 

11,5 

14,8 

15,5 

15,5 

14,7 

14,9 

H~ .-~~ ~ I P('tt~ -~ ~~l;' 
Het Killetje (verlengde panoramaweg) 13,4 16,5 12,4 15,7 10,6 14,6 

Nieuwesluisweg (Kieweg·Langeweg) 13,5 16,6 12,4 15,8 10,5 14,7 

Prov. weg N675 (thv Boerenhol) 14,2 17,3 12,9 16,4 10,8 15.2 

Provo weg N675 14,3 17,3 13,0 16,4 10,9 15,2 

Het Killetje (verlengde panoramaweg) 13,4 16,5 12,3 15.8 10,3 14,6 

Nieuwesluisweg (Kieweg-Langeweg) 13,8 16,6 12,7 15,9 10,6 14.7 
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4.2 Resultaten Pluim Snelweg 1.4 

In tabel4.4 en 4.5 staan de hoogste Pluim Snelweg-resultaten weergeven van de 

berekeningen van de concentraties stikstofdioxide en PM10 langs de wegvakken die vallen 

onder SRM2. 

TabeI4.4: Hoogst berekende jaargemiddelde concentraties N02 Pluim Snelweg (grenswaarde 60 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie 

N02 (60 j..Ig/m 3
) op geen van de beoordelingspunten wordt overschreden, ongeacht het 

beoordelingsjaar. 

Tabel4.5: Hoogst berekende jaargemiddelde concentraties PM10 min de zeezQutcorrectie 

rgr"n<;11"""'rde 48 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie 
PM10 (48 j..Ig/m3) op geen van de beoordelingspunten wordt overschreden, ongeacht het 

beoordelingsjaar 

4.3 Uurgemiddelde concentratie stikstofdioxide 

Naast de berekening van de jaargemiddelde N02-concentratie dient in een 

luchtkwaliteitstudie ook het aantal maal dat de uurgemiddelde grenswaarde voor N02 

wordt overschreden te worden bepaald. Per jaar mag gedurende 18 uren een 

uurgemiddelde concentratie van 300 IJg/m3 worden overschreden. In de praktijk blijkt dat 

de kans dat het aantal overschrijdingen meer dan 18 bedraagt zeer klein is. Uit analyses 

van TNO kan worden geconcludeerd dat meer dan 18 overschrijdingen van de uurnorm 

van 200 j..Ig/m3 statistisch plaats vinden bij een jaargemiddelde N02-concentratie van 82 

j..Ig/m3 of hoger. 

Langs de onderzochte wegen is de hoogste berekende jaargemiddelde N02 concentratie 

17,2 j..Ig/m3
• Hieruit kan worden geconcludeerd dat overschrijding van de uurgemiddelde 

norm in de onderzochte jaren niet voor zal komen. 
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5 Conclusie 

In dit hoofdstuk worden de conc\usies gepresenteerd die volgen uit de resultaten van het 
onderzoek met Pluim Snelweg 1.4 en CAR II 8.1. 

Stikstofdioxide 
De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide bedraagt 60 IJg/m3• 

De hoogste berekende jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide bedraagt 17,2 IJg/m3• 

Deze waarde is berekend in 2010 in de plansituatie langs Puijendijk. De grenswaarde 
wordt niet overschreden. 

De grenswaarde van 18 uren voor het maximaal toegestane aantal overschrijdingen van 
de uurgemiddelde concentratie N02 uit Bijlage 2 van de Wet milieubeheer wordt op de 
berekende afstanden niet overschreden 

Fijn stof 
De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn stofbedraagt 48IJg/m 3

• De 
hoogste berekende jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide bedraagt 17,8 IJg/m3

• 

Deze waarde is berekend in 2010 in de plansituatie langs Puijendijk. De grenswaarde 
wordt niet overschreden. 

Conclusie 
Uit onderliggend onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van het gebied Waterdunen geen 
overschrijding van de grenswaarden, zoals gesteld in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer, 

tot gevolg. Er wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, 
artikel5.16 lid 1 onder a. De luchtkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor de 

ontwikkeling van het gebied Waterdunen. 
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Referenties 

~ 
oranJewoud 

• Wet milieubeheer, ntel 5.2 luchtkwaliteitseisen ("Wet luchtkwaliteit"), inwerkingtreding 
op 15 november 2007 

• Bijlage 2 bij de Wet milieubeheer, inwerkingtreding op 15 november 2007 

• Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Staatscourant nr. 220) 

• TNO, "Handleiding Pluim Snelweg; Behorende bij versie 1.4", 31 maart 2009 
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Bijlage 1: Verkeersgegevens 

2010 AO en ptan 

2015 AO en plan 
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2020 AO en plan 
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Bijlage 3: CAR resultaten 

2010 autonoom 
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Bijlage 4: Pluim snelweg resultaten 

2010AO 
Receptorpunt X Y n02 acht n02 

1a 23130.7 380418.6 15.4 13.2 
9b 24875.1 378935.1 15.4 13.2 
13a 24825.1 378910.4 14.9 13.2 
13b 24824.6 378885.2 15.2 13.2 
10a 24900.6 378749.5 14.9 13.2 
10b 24900.1 378721.5 15.0 13.2 
11a 27011.2 378828.3 13.6 13.4 
11b 27008.1 378800.2 13.6 13.4 
12a 27038.2 378853.8 14.8 13.2 
12b 27066.2 378852.5 14.7 13.2 
4a 24905.1 381460.3 14.3 13.2 
4b 24907.1 381435.5 14.4 13.2 
7a 23881.1 380171.8 14.8 13.2 
1b 23137.1 380394.3 14.7 13.2 
2b 23198.4 380393.9 14.9 13.8 
3a 23160.6 380452.2 15.2 13.8 
3b 23185.5 380447.5 15.8 14.3 
5b 23805.5 380145.8 16.1 14.3 
5a 23805.5 380170.8 16.3 14.3 
7b 23881.1 380146.9 16.1 14.3 
6a 23830.3 380120.7 15.9 14.0 
8b 24865.1 379400.2 15.8 14.0 
9a 24849.9 378935.1 15.7 14.0 
8a 24840.0 379401.1 16.1 14.0 
6b 23855.4 380121.1 16.0 14.3 
2a 23176.3 380381.9 15.9 14.3 

2010 plan 
Receptorpunt X Y n02 acht n02 

1a 23130.7 380418.6 15.5 13.2 
9b 24875.1 378935.1 15.5 13.2 
13a 24825.1 378910.4 15.3 13.2 
13b 24824.6 378885.2 15.7 13.2 
10a 24900.6 378749.5 15.0 13.2 
10b 24900.1 378721.5 15.1 13.2 
11a 27011.2 378828.3 13.8 13.4 
11b 27008.1 378800.2 13.8 13.4 
12a 27038.2 378853.8 15.3 13.2 
12b 27066.2 378852.5 15.2 13.2 
4a 24905.1 381460.3 14.6 13.2 
4b 24907.1 381435.5 14.7 13.2 
7a 23881.1 380171.8 15.4 13.2 
1b 23137.1 380394.3 15.2 13.2 
2b 23198.4 380393.9 15.3 13.8 
3a 23160.6 380452.2 15.9 13.8 
3b 23185.5 380447.5 16.5 14.3 
5b 23805.5 380145.8 16.8 14.3 
5a 23805.5 380170.8 16.5 14.3 
7b 23881.1 380146.9 16.2 14.3 
6a 23830.3 380120.7 16.0 14.0 
8b 24865.1 379400.2 15.8 14.0 
9a 24849.9 378935.1 15.7 14.0 
8a 24840.0 379401.1 16.1 14.0 
6b 23855.4 380121.1 16.7 14.3 
2a 23176.3 380381.9 16.5 14.3 

~ 
oranJewoud 

pm10 acht J'm10 
21.8 21.4 
21.7 21.4 
21.7 21.4 
21.7 21.4 
21.7 21.4 
21.7 21.4 
21.6 21.5 
21.5 21.5 
21.7 21.4 
21.6 21.4 
21.6 21.4 
21.6 21.4 
21.7 21.4 
21.6 21.4 
22.4 22.2 
22.4 22.2 
22.6 22.3 
22.6 22.3 
22.6 22.3 
22.5 22.3 
22.5 22.3 
22.5 22.3 
22.5 22.3 
22.5 22.3 
22.6 22.3 
22.6 22.3 

pm10 acht pm10 
21.8 21.4 
21.8 21.4 
21.8 21.4 
21.8 21.4 
21.7 21.4 
21.7 21.4 
21.6 21.5 
21.6 21.5 
21.8 21.4 
21.7 21.4 
21.6 21.4 
21.6 21.4 
21.8 21.4 
21.7 21.4 
22.5 22.2 
22.5 22.2 
22.7 22.3 
22.7 22.3 
22.6 22.3 
22.5 22.3 
22.5 22.3 
22.5 22.3 
22.5 22.3 
22.5 22.3 
22.7 22.3 
22.7 22.3 
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2015AO 
Receptorpunt X Y n02 acht n02 

1a 23130.7 380418.6 14.1 12.2 
9b 24875.1 378935.1 14.1 12.2 
13a 24825.1 378910.4 13.7 12.2 
13b 24824.6 378885.2 13.9 12.2 
10a 24900.6 378749.5 13.7 12.2 
10b 24900.1 378721 .5 13.8 12.2 
11a 27011 .2 378828.3 12.7 12.4 
11b 27008.1 378800.2 12.7 12.4 
12a 27038.2 378853.8 13.6 12.2 
12b 27066.2 378852.5 13.5 12.2 
4a 24905.1 381460.3 13.2 12.2 
4b 24907.1 381435.5 13.3 12.2 
7a 23881.1 380171.8 13.6 12.2 
1b 23137.1 380394.3 13.5 12.2 
2b 23198.4 380393.9 13.7 12.7 
3a 23160.6 380452.2 14.0 12.7 
3b 23185.5 380447.5 14.4 13.0 
5b 23805.5 380145.8 14.5 13.0 
5a 23805.5 380170 .8 14.6 13.0 
7b 23881.1 380146.9 14.5 13.0 
6a 23830.3 380120.7 14.4 12.8 
8b 24865.1 379400.2 14.2 12.8 
9a 24849.9 378935.1 14.2 12.8 
8a 24840.0 379401.1 14.5 12.8 
6b 23855.4 380121 .1 14.5 13.0 
2a 23176.3 380381 .9 14.4 13.0 

2015 plan 
Receptorp_unt X Y n02 acht n02 

1a 23130.7 380418.6 14.2 12.2 
9b 24875.1 378935.1 14.2 12.2 
13a 24825.1 378910.4 14.0 12.2 
13b 24824.6 378885.2 14.3 12.2 
10a 24900.6 378749.5 13.8 12.2 
10b 24900.1 378721 .5 13.9 12.2 
11a 27011 .2 378828.3 12.9 12.4 
11b 27008.1 378800.2 12.9 12.4 
12a 27038.2 378853.8 14.0 12.2 
12b 27066.2 378852.5 13.9 12.2 
4a 24905.1 381460.3 13.4 12.2 
4b 24907.1 381435.5 13.5 12.2 
7a 23881 .1 380171.8 14.1 12.2 
1b 23137.1 380394.3 14.0 12.2 
2b 23198.4 380393.9 14.1 12.7 
3a 23160.6 380452.2 14.4 12.7 
3b 23185.5 380447.5 14.8 13.0 
5b 23805.5 380145.8 15.1 13.0 
5a 23805.5 380170.8 14.8 13.0 
7b 23881 .1 380146.9 14.6 13.0 
6a 23830.3 380120.7 14.4 12.8 
8b 24865.1 379400.2 14.2 12.8 
9a 24849.9 378935.1 14.2 12.8 
8a 24840.0 379401 .1 14.5 12.8 
6b 23855.4 380121 .1 15.0 13.0 
2a 23176.3 380381 .9 14.9 13.0 

~ 
oranJewoud 

pm10 acht _pm10 
21.0 20.7 
21 .0 20.7 
20.9 20.7 
21.0 20.7 
20.9 20.7 
20.9 20.7 
20.7 20.7 
20.7 20.7 
20 .9 20.7 
20.9 20.7 
20.8 20.7 
20.8 20.7 
20.9 20.7 
20.9 20.7 
21.5 21.4 
21 .6 21.4 
21.6 21.4 
21 .6 21.4 
21.6 21.4 
21.6 21.4 
21 .6 21.4 
21 .5 21.4 
21 .6 21.4 
21 .6 21.4 
21 .6 21.4 
21 .6 21.4 

pm10 acht "pm 1 0 
21.0 20.7 
21.0 20.7 
21.0 20.7 
21 .0 20.7 
21 .0 20.7 
21 .0 20.7 
20 .8 20.7 
20.8 20.7 
21 .0 20.7 
20.9 20.7 . ' 

20.9 20.7 
20.9 20.7 
21 .0 20.7 
21.0 20.7 
21.6 21.4 
21 .7 21.4 
21 .7 21.4 
21.7 21.4 
21 .6 21.4 
21 .6 21.4 
21 .6 21.4 
21.6 21.4 
21.6 21.4 
21.6 21.4 
21.7 21.4 
21.7 21.4 
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2020AO 
Receptorpunt X Y n02 acht n02 

1a 23130.7 380418.6 11.5 10.2 
9b 24875.1 378935.1 11.4 10.2 
13a 24825.1 378910.4 11.2 10.2 
13b 24824.6 378885.2 11.3 10.2 
10a 24900.6 378749.5 11.2 10.2 
10b 24900.1 378721.5 11.2 10.2 
11a 27011.2 378828.3 10.8 10.6 
11b 27008.1 378800.2 10.8 10.6 
12a 27038.2 378853.8 11.1 10.2 
12b 27066.2 378852.5 11.1 10.2 
4a 24905.1 381460.3 10.8 10.2 
4b 24907.1 381435.5 10.9 10.2 
7a 23881.1 380171.8 11.1 10.2 
1b 23137.1 380394.3 11.1 10.2 
2b 23198.4 380393.9 11.3 10.6 
3a 23160.6 380452.2 11.4 10.6 
3b 23185.5 380447.5 11.8 10.9 
Sb 23805.5 380145.8 11.9 10.9 
Sa 23805.5 380170.8 12.0 10.9 
7b 23881.1 380146.9 11.9 10.9 
6a 23830.3 380120.7 11.7 10.7 
8b 24865.1 379400.2 11.6 10.7 
9a 24849.9 378935.1 11.6 10.7 
Sa 24840.0 379401.1 11.8 10.7 
6b 23855.4 380121.1 11.9 10.9 
2a 23176.3 380381.9 11.8 10.9 

2020 plan 
Receptorpunt X Y n02 acht n02 

1a 23130.7 380418.6 11.5 10.2 
9b 24875.1 378935.1 11.5 10.2 
13a 24825.1 378910.4 11.4 10.2 
13b 24824.6 378885.2 11.6 10.2 
10a 24900.6 378749.5 11.3 10.2 
10b 24900.1 378721.5 11.3 10.2 
11a 27011.2 378828.3 10.9 10.6 
11b 27008.1 378800.2 10.9 10.6 
12a 27038.2 378853.8 11.4 10.2 
12b 27066.2 378852.5 11.3 10.2 
4a 24905.1 381460.3 11.0 10.2 
4b 24907.1 381435.5 11.0 10.2 
7a 23881.1 380171.8 11.4 10.2 
1b 23137.1 380394.3 11.3 10.2 
2b 23198.4 380393.9 11.5 10.6 
3a 23160.6 380452.2 11.7 10.6 
3b 23185.5 380447.5 12.1 10.9 
Sb 23805.5 380145.8 12.3 10.9 
Sa 23805.5 380170.8 12.1 10.9 
7b 23881.1 380146.9 11.9 10.9 
6a 23830.3 380120.7 11.7 10.7 
Sb 24865.1 379400.2 11.7 10.7 
9a 24849.9 378935.1 11.6 10.7 
Sa 24840.0 379401.1 11.8 10.7 
6b 23855.4 380121.1 12.2 10.9 
2a 23176.3 380381.9 12.1 10.9 

~ 
oran,ewoud 

pm10 acht pm10 
19.9 19.6 
19.8 19.6 
19.8 19.6 
19.8 19.6 
19.8 19.6 
19.8 19.6 
19.6 19.6 
19.6 19.6 
19.8 19.6 
19.8 19.6 
19.7 19.6 
19.7 19.6 
19.8 19.6 
19.8 19.6 
20.2 20.1 
20.3 20.1 
20.4 20.2 
20.4 20.2 
20.4 20.2 
20.3 20.2 
20.4 20.2 
20.3 20.2 
20.3 20.2 
20.4 20.2 
20.4 20.2 
20.4 20.2 

pm10 acht pm10 
19.9 19.6 
19.8 19.6 
19.8 19.6 
19.9 19.6 
19.8 19.6 
19.8 19.6 
19.7 19.6 
19.7 19.6 
19.8 19.6 
19.8 19.6 
19.7 19.6 
19.8 19.6 
19.8 19.6 
19.8 19.6 
20.3 20.1 
20.3 20.1 
20.4 20.2 
20.5 20.2 
20.4 20.2 
20.4 20.2 
20.4 20.2 
20.3 20.2 
20.3 20.2 
20.4 20.2 
20.5 20.2 
20.4 20.2 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

blad 3 van 57 

Aanleiding 

De gemeente Sluis, de recreatieondernemer Molecaten, de provincie Zeeland en het 

Zeeuws Landschap willen gezamenlUk het plan Waterdunen tot uitvoering brengen. Het 

plan Waterdunen bestaat uit een combinatie van kustversterking en natuur- en 

recreatieontwikkeling in de kusstrook en de achterliggende polder ten westen van 
Breskens. 

In 2006 is een Milieueffectrapport (MER) Waterdunen opgesteld waarin verschillende 
alternatieven voor de inrichting van het plangebied ten westen van Breskens zUn 

onderzocht op milieueffecten. Het MER Waterdunen is op 9januari 2007 aanvaard door 

het (coordinerend) bevoegd gezag, de provincie Zeeland. Op 29 maart 2007 heeft de 
commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een positief 

toetsingsadvies uitgebracht en een aantal aanbevelingen gedaan . 

... 

.. . 
"', r ~:,.1 O ~ ~!"'· 

I~ 

Figuur 1.1 

'. 
I 
I . ..--:- .. : .~~ 

, . 
Ligging en begrenzing plangebied Waterdunen 

, 
" 

Gedurende de verdere planvorming zUn planwUzigingen aangebracht ten opzichte van het 

voorkeursalternatief uit het MER. Het thans voorliggende ontwerp is vastgelegd in het 

inrichtingsplan Waterdunen. 

In het kader van dejuridische planvorming van het plan Waterdunen dienen de vigerende 

bestemmingsplannen te worden herzien. Er is gekozen voor de procedure van een 
Provinciaallnpassingsplan (PIP). Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 27 oktober 

2009 het voorontwerp van het PIP Waterdunen vrUgegeven voor inspraak en overleg. 

Een aanvullend MER moet inzicht bieden op welke aspecten het huidige inrichtingsplan 

afwUkt van de alternatieven in het MER. Daarnaast dienen de verschillen in de milieu-
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effecten van de inrichting conform het inrichtingsplan ten opzichte van de milieueffecten 

van de alternatieven te worden beoordeeld. 

Het aanvullend MER dient te worden gekoppeld aan het eerste ruimtelUke besluit. Het 

aanvullend MER is als bUlage bU het ontwerp inpassingsplan opgenomen. 

Doel 
Het aanvullend MER biedt inzicht in de effecten van de geplande inrichting van 

Waterdunen, zoals weergegeven in het huidige inrichtingsplan, en maakt een vergelUking 

tussen de effecten van het nieuwe inrichtingsplan ten opzichte van de alternatieven in het 
MER. 

1.2 Voorgeschiedenis 

blad 4 van 57 

Vanaf 2004 is het plan Waterdunen in diverse beleidsdocumenten verankerd. Gedurende 

die tUd is het plan op onderdelen aangepast. 

In 2006 is een MER Waterdunen opgesteld waarin verschillende alternatieven voor de 

inrichting van het plangebied zUn onderzocht op milieueffecten. De volgende 

alternatieven zUn beoordeeld: 

• Veilig zonder Waterdunen: aileen kustversterking, geen binnendUkse 

gebiedsontwikkel ing; 

• Gevarieerd Waterdunen: kustversterking en gebiedsontwikkeling met maximale 
invulling van de sociaal-economische en ruimtelUke impuls; 

• Aangepast Waterdunen: kustversterking en gebiedsontwikkeling waarbU de 

investeringskosten worden geoptimaliseerd; 
• NatuurlUk Waterdunen: kustversterking en gebiedsontwikkeling met een maximale 

bUdrage aan de ecologische ontwikkeling van het systeem. Op basis van de 

effectbeschrUving is dit alternatief tevens benoemd als het Meest MilieuvriendelUke 
Alternatief (MMA). 

De stuurgroep, waarin de initiatiefnemers en het bevoegde gezag op bestuurlUk niveau 
zUn vertegenwoordigd, hebben in 2007 besloten het alternatief Gevarieerd Waterdunen 

uit het MER Waterdunen als voorkeursalternatief aan te wUzen. 

Het MER Waterdunen is op 9januari 2007 aanvaard door het (coordinerend) bevoegd 

gezag, de provincie Zeeland. De provincie heeft het MER op 12januari 2007 voor een 
periode van 6 weken ter inzage gelegd. In de inspraakperiode is het MER ter toetsing 

aangeboden aan de Commissie voor de m.e.r. Op 29 maart 2007 heeft de commissie een 

positief toetsingsadvies uitgebracht en een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder: 
bU de keuze van een van de varianten of combinatie daarvan expliciet in beeld brengen 

welke effecten er optreden ten opzichte van de oorspronkelUke alternatieven. 

Het voorkeursalternatief is verder doorgerekend en verder gedetailleerd richting 

inrichtingsplan. Het nu uitgewerkte plan is op onderdelen afwUkend van het eerder 

gekozen voorkeursalternatief: 

• Het voorzieningencluster (hotel, bezoekers- en informatie centrum, restaurant en 

enige detailhandelsvoorzieningen) is nu gesitueerd aan de noordwestzUde van het 
plangebied bU het inlaatkanaal. In het MER waren de voorzieningen verspreid over het 

gebied gelegen; 
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• Het recreatiepark wordt in het inrichtingsplan ontsloten aan de west- en oostzijde. In 

het voorkeursalternatief uit het MER wordt het recreatiepark aileen aan de oostzijde 

ontsloten. 

Daarnaast zUn ook nieuwe verkeerscUfers beschikbaar gekomen, waardoor de noodzaak 

is ontstaan de effecten van de gewUzigde ontsluiting en de nieuwe verkeerscijfers 

opnieuw te onderzoeken en het MER op dit thema aan te passen. Omdat de 

verkeerscUfers ook een belangrUke input vormen voor de thema's lucht en geluid in het 

MER is ook voor deze thema's een aanvulling op het MER nodig. 

In november 2008 hebben Provincia Ie Staten van provincie Zeeland vanwege de 

provinciale belangen besloten het plan Waterdunen vast te stellen in een Provinciaal 

Inpassingsplan. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 27 oktober 2009 het 
voorontwerp van het Provinciaal inpassingsplan Waterdunen vrUgegeven voor inspraak en 

overleg. Op basis van de inspraakreacties is het ontwerp inpassingsplan opgesteld, 

waarbU onderhavig aanvullend MER als bUlage is opgenomen. 

1.3 leeswUzer 

blad 5 van 57 

Het aanvullend MER is als vOigt opgebouwd: 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrUving van het huidige inrichtingsplan van Waterdunen, 

zoals weergegeven in het Provinciaallnpassingsplan en een weergave op welke 
onderdelen het inrichtingsplan afwijkt van de drie alternatieven Gevarieerd, Aangepast en 

NatuurlUk Waterdunen in het MER. 

Het alternatief Veilig zonder Waterdunen is een alternatief met kustversterking, maar 

zonder gebiedsontwikkeling, Het alternatief geeft geen volledige invulling aan de doelen 

van het plan Waterdunen. Versterking van de kust geeft invulling aan het vereiste 
veiligheidsniveau. De meerwaarde van de combinatie kustversterking en 

gebiedsontwikkeling in de vorm van estuariene natuur en recreatie blUft in dit alternatief 

uit. De overige drie alternatieven betreffen plannen voor een gecombineerde 
kustversterking en gebiedsontwikkeling. Aangezien het alternatief Veilig zonder 

Waterdunen niet voldoet aan de doe len van het plan Waterdunen is dit alternatief in het 

Aanvullend MER niet meegenomen in de vergelUking en beoordeling. 

In hoofdstuk 3 zUn de milieueffecten van het nieuwe inrichtingsplan vergeleken met de 
effecten van de drie alternatieven. Per milieuaspect is een vergelUking gemaakt tussen 

het nu voorliggende ontwerp en de alternatieven. 

Hoofdstuk 4 geeft tot slot een conclusie van het onderzoek over de milieueffecten van het 

nieuwe inrichtingsplan ten opzichte van de onderzochte alternatieven in het MER en of er 

mitigerende maatregelen nodig zUn om de milieueffecten te beperken. 

. ' 
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2 Inrichtingsplan 

2.1 Inleiding 

Het plan Waterdunen bestaat uit een combinatie van kustversterking en circa 300 ha 

gebiedsontwikkeling in de kuststrook en de achterliggende polder ten westen van 
Breskens. -

In het plan Waterdunen krijgen vier ambities vorm: 
1. Verhoging van de kustveiligheid in West Zeeuws-Vlaanderen: aanpak van de zwakke 

plek in de kustverdediging ter hoogte van waar nu het plan Waterdunen wordt 
ontwikkeld; 

2. Een economische impuls: vernieuwing, uitbreiding en kwaliteitsverhoging van het 
bestaande recreatiebedrUf Park Napoleon Hoeve; 

3. Een ruimtelijke kwaliteitsslag in de regio: natuur- en landschapsontwikkeling waarbu 
binnendijkse zilte en dynamische natuurontwikkeling wordt voorzien; 

4. Vernieuwende samenwerking tussen publieke en private partijen: ervaring opdoen in 

nieuwe vormen van samenwerking in ruimtelUk-economische projecten. 

Dit hoofdstuk bevat een weergave van het inrichtingsplan van Waterdunen, zoals ook is 
beschreven in het Provinciaallnpassingsplan. Daarnaast is een overzicht op hoofdlijnen 
de verschillen tussen het Inrichtingsplan en de drie alternatieven uit het MER 
weergegeven. 

2.2 Inrichtingsplan 

2.2.1 Aigemene beschrUving 

bJad 7 van 57 

Het inrichtingsplan Waterdunen (in hoofdlijnen) [VHP, 2009] is ontwikkeld door de drie 

lagen, die de ordening en kwaliteiten van het gebied bepalen, te ontwerpen en op elkaar 
af te stemmen: de onderlegger (ondergrond, water, ecologie), de infrastructuur 
(netwerken) en de occupatie (gebruik). Het inrichtingsplan is weergegeven in figuur 2.1. 

Het inrichtingsplan is tevens op A3-formaat in bijlage 1 opgenomen. 

Onderlegger 
De Oud Breskense Polder wordt grotendeels omgevormd tot een groot aaneengesloten 
intergetUdengebied met geulen, prielen, slikken, schorren en aansluitende velden. Het 
gebied staat via een kanaal, met in- en uitlaatwerk ter hoogte van het Killetje, in 
verbinding met de Westerschelde. Geulen en prielen lopen tot aan de randen van het 
gebied. Het gebied wordt gerealiseerd door vergraving: de huidige ondergrond van klei

en zavel zal het substraat vormen van het intergetUdegebied, waardoor het de kenmerken 
zal aannemen van slikken en schorren zoals deze verder westelijk langs de Westerschelde 
te vinden zijn. 

Het zoutwaterkanaal dat de verbinding vormt tussen het intergetijdegebied en het in- en 
uitlaatwerk, krijgt een ligging ten oosten van de woningen van het Killetje. Op deze wijze 

kan enige afstand genomen worden tot deze woningen en komt het kanaal te liggen tegen 
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het beoogde duin- en verblUfsrecreatiegebied. Het kanaal kan zo drager zUn van 

recreatief/ toeristische functies (horeca, bezoekerscentrum, woningen) die gebruik 
maken van de attractiviteit van het kanaal en van het in- en uitlaatwerk. Ten zuiden van de 

mond van het kanaal worden twee hoofdgeulen gerealiseerd met een eilandengroep 

ertussen. Een deel van de eilanden zorgt voor broedgelegenheid. Deze eilanden zUn 

onbegroeid, laag, uitgevoerd in zand en deels afgedekt met schelpen. Enkele eilanden 

zUn wat hoger en fungeren in de vorm van kleine duinen als onderdeel van de enscenering 
van het gebied en de bebouwing daarbinnen. De eilandengroep zal worden gefixeerd op 

een wUze die past in het landschap. De omsluitende brede geulen (minimaal100 m breed 

bU de laagste waterstand) zorgen voor een voldoende barriere voor roofdieren als de vos 
en voor mensen. 

- -~ . .' ,:.:1" 
~ ': 

I - ) 

t .\- ~ ________ _ 

Figuur 2.1 Inrichtingsplan Waterdunen [VHP, 2009] 

ZuidoostelUk strekt zich een ruime geul met een ruim slikkengebied uit, dat door zUn 

volume water trekt tot ver in het gebied en voor een relatief sterke stroming zorgt in de 

twee hoofdgeulen. Dit beperkt het mogelUke risico op sedimentatie in de hoofdgeulen 

zodat de beoogde isolatie van de eilandengroep blUft gehandhaafd, 

In de randen van het gebied zUn terreinen met vele prielen te vinden, waaronder kleine 

eilanden. Deze gebieden zUn toegankelUk voor de recreant, soms permanent, soms aileen 

bU eb. De invloed van zout kan zich in principe uitstrekken tot aan de randen van het 
gebied. Ter voorkoming van zoutinvloed in de omgeving is een kwelsloot geprojecteerd 

binnen de Dud Breskense polder aan de zuid- en oostrand van het gebied. 

Aan de westzUde van de polder is een zoetwaterkanaal geprojecteerd tussen het 

bestaande en te handhaven gemaal bU het Killelje en de hoofdwatergang in de Gerard de 

Moorpolder. Tussen het gemaal en de WalendUk wordt het bestaande kanaal 

gehandhaafd. Aansluitend wordt een nieuw kanaal gegraven. Deze voigt de westrand van 
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de polder en houdt daarbU voldoende ruimte tot de zeedUk (50 m). Ten oosten van de dUk 

langs het Zwarte Gat wordt aangesloten op de hoofdwatergang in de Gerard de 

Moorpolder. 

De zeewering wordt over de gehele lengte van het plangebied versterkt. Ten westen van 

het Killetje wordt een zanddijk/duinenrij gerealiseerd met de huidige dUk als basis. BU 

het Killetje wordt de dUk verhoogd en versterkt. De kom van 't Killetje wordt gehandhaafd 

of waar nodig hersteld. Ten oosten van het Killetje wordt een hoog (maximaal12 m. + 

NAP) en breed duin aangebracht. Het duin wordt gemodelleerd en aangevuld tot een 

gedifferentieerd duinlandschap. Dit landschap wordt aan de zuidrand ge'(ntegreerd met 

het intergetUdengebied. Te herkennen zUn een hoog duin met duinpannen, forse duinen 

(tot circa 6 m + NAP) met duinvalieien, en kleine duinen (circa 4 tot 6 m. + NAP) tussen 

velden, schorren en slikken. De eerder genoemde zandeilanden zUn te beschouwen als 

een stap in deze reeks. Op deze wUze wordt een interessante en diverse basis voor het 

beoogde verblUfsrecreatiegebied gecreeerd met diverse mogelUkheden voor enscenering 

en met lokale kansen voor bijzondere vegetatie. 

Maatregelen worden getroffen om de drooglegging van bestaande, te hand haven 

bebouwing op het huidige peil te houden. Het Killetje en het Zandertje en de meeste erven 

in de zuidelUke rand houden daarbU zoet grondwater. Een enkellaaggelegen erf binnen 

het gebied kan onder invloed van zout grondwater komen te staan. Dit is afhankelUk van 

de hoogteligging. 

Infrastructuur 

Wegenstructuur 

In het kader van de gebiedsontwikkeling Waterdunen is een aantal wUzigingen in de 

structuur van de wegen in het gebied voorzien ten opzichte van de huidige situatie, 

Dit om het verkeer van en naar de kust meer dan in de huidige situatie af te wikkelen over 

de "slagen" , de ontsluitingsroutes ten westen (primair) en oosten (secundair) van het 

gebied en het middengebied beschikbaar te maken voor de andere onderdelen van de 

gebiedsontwikkeling (o.a. natuurontwikkeling). 

Centraal in de structuur staan twee toegangsroutes tot het gebied: een westelUke slag en 

een oostelUke slag. De westelijke slag loopt via de Havendijk, PuUendUk en Walendijk en 

is de hoofd aan- en afvoerroute van de nieuwe recreatieve voorzieningen in het gebied. De 

oostelUke slag wordt gevormd door de RUksweg/langeweg (oostelUk deel) en een 

nieuwe/verlegde Slikkenburgseweg langs Beachpark Schoneveld. Op de huidige weg 

't Zandertje, die in het bungalowpark als hoofdontsluitingsweg zal fungeren, wordt 

eenrichtingsverkeer ingesteld. Uitgaand verkeer zal over de oostelUke slag in de richting 

van Breskens worden geleid. Op de Panoramaweg ten noorden van de camping wordt 

eveneens eenrichtingsverkeer in west-oostelijke richting. Daarnaast komt een aantal 

wegen te vervallen: langeweg (westelijk deel), Slikkenburgseweg en 't Zandertje (het 

westelUke dee I is niet meer openbaar toegankeIUk). In figuur 2.2 is de nieuwe 

wegenstructuur weergegeven, waarbij de rode kruizen ter plaatse van een drietal wegen 

de wegen zUn die komen te vervallen. 
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[Bran ondergrand: Presentatie inrichtingsplan op hoofdlUnen d.d. 15 april 2009] 

De Panoramaweg blUft bestaan als recreatieve route voor gemotoriseerd verkeer en 

fietsers. BU de bebouwing van 't Killetje wordt de Panoramaweg deels verlegd en komt in 
zUn geheellangs het zoetwaterkanaal te lopen. De woningen van 't Killetje worden 

ontsloten via bestaande infrastructuur, maar wordt doodlopend (en rustig) doordat zU aan 

de noordzUde losgekoppeld wordt van de Panoramaweg. 

De horeca, het bezoekerscentrum en de aanliggende hoven worden vanaf de zuidzUde 
ontsloten met een nieuwe weg c.q. boulevard langs het nieuwe zoutwaterkanaal. Deze 

weg sluit aan op de WalendUk, op de plek waar tevens de toegang tot het 

verbltifsrecreatieterrein is voorzien. Deze kruising wordt zodanig ingericht dat het een 
hoogwaardig entreeplein vormt, maar tevens ook het verkeer goed afwikkelt. 

Overige paden 

Waterdunen wordt op verschillende manieren toegankelUk gemaakt voor wandelaars, 

fietsers en ruiters. Voor wandelaars die het gebied willen beleven in al haar diversiteit, is 

er een zogenaamd landschapscircuit. Dit circuit is ongeveer 6,5 km lang en loopt over het 
nieuwe grote duin, door Nieuwesluis en door het intergetUdegebied. Op diverse punten is 

het pad vanuit de omgeving te bereiken; in Nieuwesluis, waar ook het bezoekerscentrum 

is te vinden, is het is het verknoopt met routes langs de kust. Het circuit bestaat uit een 
breed pad met vlonders en bruggen e.d. ter plekke van de geulen van het 

intergettidegebied. Langs het circuit ztin uitktik- en informatiepunten en kleinere 
wandelpaden en -routes en velden waar btivoorbeeld gespeeld kan worden. 

Het gebied is omgeven met voor fietsers geschikte paden, waarvan delen reeds bestaan. 

Via deze paden is Waterdunen ook verbonden met fietsroutes in de omgeving. Om de 
vogelrust te bewaren worden in het landschap passende maatregelen getroffen ter 

afscherming van de invloed van de recreanten. DaarbU wordt gedacht aan grondlichamen, 

rUshout en laag struweel. Ook komen er in het gebied enkele routes voor ruiters. 

Parkeren 

Parkeren voor horeca en bezoekerscentrum (totaal minimaal 400 plaatsen) krUgt ruimte 

ter plekke van het huidige parkeerveld nabU 't Killetje en onder/nabU horeca en 

bezoekerscentrum. In het verbltifsrecreatiegebied zUn parkeervelden van 20 tot 50 
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plaatsen gesitueerd in de nabUheid van kampeervelden en clusters woningen, Vanuit het 

CROW is er geen normering opgesteld voor parkeren bU recreatiewoningen, Voor een 

juiste parkeerbalans is aangesloten b~ de normering van een woning in het midden 

segment in een 'niet stedelijke omgeving', waarmee het aantal parkeerplaatsen is 

berekend, Er is rekening gehouden met een parkeernorm van 1 parkeerplaats per 
kampeerplek en 1,8 parkeerplaats per woning. 

Daarnaast zUn verspreid over het plangebied aanvullende, kleinschalige 

parkeervoorzieningen voorzien ten behoeve van gebiedsbezoekers. De parkeervelden 

worden middels beplanting en grondlichamen ingepast in hun omgeving. 
In de huidige situatie is er sprake van een groot aantal illegaal geparkeerde auto's van 

strandbezoekers. Om deze bezoekers te faciliteren zUn in het plan twee parkeerplaatsen 

opgenomen. Voor parkeren b~ het westelUk strand (1000 plaatsen) is ruimte gereserveerd 
tussen de WalendUk en het zoetwaterkanaal. Parkeren bij het oostelijk strand (250 

plaatsen) kan plaatsvinden in een terrein aansluitend op Beachpark Schoneveld. 

Omdat de parkeerplaatsen aileen op drukke dagen volledig zullen worden benut is er voor 
gekozen deze deels verhard en dee Is halfverhard en soms ook onverhard uit te voeren om 

zodoende het natuurlijk karakter zoveel mogelUk te waarborgen, maar tegelijkertijd het 
parkeren voldoende te faciliteren. 

Occupatie 

De occupatielaag omvat de voorzieningen voor wonen, recreatie, landbouw en verkeer. 

Met uitzondering van de bestaande bebouwing op de erven aan de zuidzUde van de 

polder, bevinden deze voorzieningen zich in de randen van het gebied, In de kern van de 
polder is hierdoor maximale rust voor de vogels. 

De overige reeds aanwezige bebouwing in het gebied blUft bestaan, met uitzondering van 
het terrein voor verblUfsrecreatie, De bestaande bebouwing betreft de bebouwing van 't 

Zanderlje en 't Killelje en enkele woningen rond de WalendUk. 

De erven in de polder komen in een nieuwe omgeving van natuur en recreatie te liggen en 

de ondergrond wordt veelal zout. De bebouwing op de erven krijgt een woonfunctie met 
een mogel~kheid voor nieuwe economische dragers. De eigendomsgrenzen van de erven, 

vastgelegd in de Wvg-vestiging, worden gerespecteerd. Met de eigenaren wordt nagegaan 

op welke wUze het terrein het beste kan worden ingevuld. gezien de nieuwe context, 
Het Zandertje en het Killelje zUn beide relatief groen en behouden hun karakter. Aan de 

noordzUde van 't Zanderlje zal een deel van de tuinen verkleind worden ten behoeve van 
de nieuwe zeewering, 

Ter hoogte van Park Napoleon Hoeve komen nieuwe verblUfsrecreatieve voorzieningen. 

Op het duin is een camping van 12-14 ha geprojecteerd. Ten zuiden hiervan ligt een 
verblUfsrecreatieterrein van ongeveer 40 hectare met recreatiewoningen. De 

recreatiewoningen, ontsluiting en de parkeervoorzieningen zUn aangepast aan de 

differentiatie in het terrein. 

BU Nieuwesluis wordt aan de kop van het kanaal een hotel met restaurant gebouwd. Aan 
de zuidzUde van de boulevard is een gebouw met zwembad en bezoekerscentrum 

voorzien. 
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loals in de omschrUving van het plan is aangegeven gaat het om een gecombineerde 

hoogwaardige natuur- en recreatieontwikkeling, gekoppeld aan een robuuste landwaartse 

duinversterking. In deze paragraaf wordt het recreatieve aspect van het plan nader 
omschreven. 

Het recreatieve aspect is van belang omdat dit een belangrUke economische meerwaarde 

voor de regio gaat opleveren, een impuls die noodzakelUk is om de leefbaarheid van deze 

regio ook voor de toekomst veilig te stellen. 

Recreatieve voorzieningen 

Recreatieve paden 
Waterdunen wordt op verschillende manieren toegankelUk gemaakt voor wandelaars en 
fietsers. Vanaf de omliggende wegen steken voet- en fietspaden het gebied in. Voor 

wandelaars wordt er een landschapscircuit van circa 6,5 kilometer rondom het 
kernnatuurgebied en door Nieuwesluis en de nieuwe grote duinen aangelegd. Aan dit 

circuit zUn uitkUk- en informatiepunten gekoppeld, evenals kleinere wandelroutes en 

(speel)velden. Een van de paden ligt centraal in het gebied, ter hoogte van de huidige 
Slikkenburgseweg (die komt te vervallen). Het vormt een bUzondere route door het hart 

van Waterdunen. In totaal wordt 16,4 kilometer nieuwe wandelpaden in en door het 

gebied aangelegd. 

Het gebied is omgeven met voor fietsers geschikte paden, deels bestaand, deels nieuw. 

Deze paden sluiten aan op de fietsroutes in de omgeving. 'In het plangebied wordt 4,2 
kilometer aan nieuwe fietspaden aangelegd, waaronder een fietsverbinding tussen de 

PuUendUk en de Langeweg en langs de verlengde Slikkenburgseweg. 

Om de rust voor de vogels te waarborgen worden de routes waar nodig afgeschermd, 

bUvoorbeeld grondlichamen, rUsh out of laag struweel. In het plangebied komt langs de 

PuUendUk een ruiterpad van circa 3,6 kilometer, dat aansluit op een bestaande 
ruiterroute. 

8ebouwing 

Langs het kanaal bU Nieuwesluis zUn een hotel, bezoekers- en informatie centrum, 

restaurant en enige detailhandelsvoorzieningen geprojecteerd. Gedacht wordt aan een 
supermarkt en enige non-food detailhandel, hiernaar wordt nog nader onderzoek verricht. 

Aan de kop van het kanaal komen hotel en restaurant, de bouwhoogte van dit gebouw 

mag maximaal15 meter bedragen. In het beeldkwaliteitplan zal dit nader worden 
gemotiveerd. 

Verspreid over een terre in van circa 40 ha, tussen de duincamping en het 
kernnatuurgebied, worden circa 400 recreatiewoningen gebouwd. Voor de woningen is 

een differentiatie voorzien die aansluit bU de differentiatie in het landschap: duinlodges, 

strandlodges, waterlodges, schorrenlodges en groepslodges. In het beeldkwaliteitplan 
wordt de uiterlUke verschUningsvorm van de op te richten bebouwing verder uitgewerkt. 

De duincamping omvat circa 300 kampeerplekken en maximaal 6 paviUoens met 

voorzieningen voor het kamperen. Verder is binnen het plangebied nog een aantal 

recreatieve bouwwerken gepland in de vorm van observatiehutten, een speelfort en 
aanlegplaatsen voor een fluisterboot. 
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In het plan v~~r Waterdunen is tevens een optie opgenomen voor een eventuele 

uitbreiding van camping Schoneveld aan de oostzUde van het plangebied. De ruimte is 

nodig om een kwaliteitsslag te maken door verdunning te combineren met enige 

uitbreiding. Ontsluiting van het nieuwe terrein zal plaats vinden via het bestaande 

verblUfsrecreatieterrein. De wUze van inpassing wordt nog nader uitgewerkt, waarbU in 
ieder geval voorzien wordt in een afscherming van de recreatieverblUven. 

Aile (voormalige) boerderUen in het plangebied zullen een woonbestemming krUgen, 

waarbU mogelUkheden worden geboden voor nieuwe economische dragers. 

Recreatieve impuls (Ieefbaarheid) 

Voor het plan Waterdunen is een MaatschappelUke Kosten-Baten Analyse (MKBA) 

uitgevoerd [Decisio, 20061. Tevens is een rapport opgesteld waarin de regionale 
economische effecten berekend zUn [Projectorganisatie Waterdunen, 20071. Dit rapport is 

in 2009 geactualiseerd (www.waterdunen.com). Dit rapport toont aan dat Waterdunen 

tussen de 48 en 200 arbeidsplaatsen directe werkgelegenheid creeert en tussen de 96 en 
150 indirecte werkgelegenheid. De totale bestedingen in de regio na realisatie zullen 

toenemen met 18 miUoen tot 24 miUoen euro. 

Landschap 

Landschappelijke structuur 

Door onderhavige ontwikkeling verandert de landschappelUke structuur in het centrale 

deel van het plangebied aanzienlUk: van een geordend rechtiUnig agrarisch polderland 

naar een ongeordende estuariene natuur. Ook de estuariene natuur he eft echter een open 

karakter. De dUken- en wegenstructuur aan de buitenzUde van het plangebied blUven 

grotendeels gehandhaafd. Binnen het plangebied verdwUnt de Slikkenburgseweg 

grotendeels en verdwUnt de Langeweg slechts gedeeltelUk. De padenstructuur in het 
plangebied is zoveel mogelUk aangesloten bU de dUken- en wegenstructuur. Zo blUft de 

GroenedUk als fietsverbinding in stand, voigt de wandelroute midden door het gebied min 

of meer het trace van de Slikkenburgseweg en wordt de Langeweg met de PuUendUk 
verbonden door een fietspad. 

De landschapsstructuur in het strand- en duinlandschap verandert niet wezenlUk. Het 

duin wordt verbreed en verhoogd, hetgeen leidt tot een versterking van huidige 
landschapsstructuur. 

Ruimtelijk visuele structuur 

De ruimtelUk visuele kwaliteit blUft op hoofdlUnen hetzelfde. In het grootste deel van het 
plangebied wordt polderlandschap vervangen door estuariene natuur, maar dit he eft geen 

wezenlUke invloed op de openheid en de zichtlUnen in het gebied. Het contrast tussen 

duin en polder/natuurlandschap blUft bestaan, evenals de contrasten tussen de open 
polder/natuur en de door begroeiing omgeven huiskavels. 

In het plan is hand having en versterking van de karakteristieke lange oost-west IUnen 

parallel aan de kustlUn het uitgangspunt. Natuur en recreatie zUn zo gepositioneerd dat 

ze langs elkaar heen schuiven en daardoor ruimtelUk 'in elkaar ingrUpen'. Het sterke 

contrast tussen de openheid van het achterland en de steile duinrand blUft behouden. De 

geleidelUke overgangen binnen de verblUfsrecreatie met recreatiewoningen in het 

duinrelief en recreatiewoningen in een schorrenomgeving richting de estuariene natuur 
past in het landschap. 
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Vanwege de ligging van Waterdunen in Nationaal Landschap Zuidwest Zeeland, 

deelgebied West-Zeeuwsch Vlaanderen moet de voorgenomen ontwikkeling van het 

gebied getoetst worden aan de landschappelUke kernkwaliteiten van het 'groen 

recreatielandschap' en het 'dUkenlandschap'. 

Voor het 'groen recreatielandschap' betreft dit: "behoud en versterking van de natuurlUke 

duingordels en de overgang naar aangrenzend open poldergebied, bUvoorbeeld door 

aanleg van duinstruweel, natuurgebieden en natuurrecreatiegebieden." Uitvoering van 

Waterdunen leidt tot een versterking van dit type landschap. 

Voor het 'dUkenlandschap' zUn de kwaliteiten gerelateerd aan de ruimtelUke structuur en 

de openheid. In het plan Waterdunen wordt de openheid behouden, maar wei in een 

andere ruimtelUke structuur die overigens wei een historische grondslag heeft. NamelUk 
die van een estuariene natuurontwikkeling. 

Natuurontwi kkeli n9 

Natuurontwikkeling is, naast landschap- en recreatieontwikkeling, een van de peilers van 

het plan Waterdunen. BU de inrichting van Waterdunen wordt in samenhang invulling 

gegeven aan deze drie pUlers. 

De natuurontwikkeling gaat waar mogelUk niet op slot, maar wordt toegankelUk of op een 

natuurlUke manier gezoneerd. Om tot deze inrichting te komen zUn in het 'Plan in 

hoofdlUnen' voor de natuur doe len gesteld, welke zUn vertaald in het Inrichtingsplan 

Waterdunen. Het project be staat uit de realisatie van 250 ha . vrU toegankelUke natuur, die 

onder invloed staat van een gecontroleerd getU. Een afwisseling van slikken, schorren en 

geulen ontstaat, die in aanvulling op de intergetUdengebieden langs de Westerschelde, 

als voedsel- en broedgelegenheid zal gaan dienen voor kustvogels. Door de dynamiek 

wordt een ook voor recreanten aanlokkelUk en 'spannend' gebied gecreeerd. Via een 

slimme zonering wordt in bepaalde delen de rust gegarandeerd, die nodig is voor de 

kwetsbare (vogel}natuur. Achter de bestaande dUk wordt een breed duingebied ingericht 
waarmee niet aileen de natuur vrU haar gang kan gaan, maar tevens de kustveiligheid 

voor langere tUd op or de wordt gebracht. Daarnaast geeft het brede duingebied ook een 
recreatieve mogelUkheid, de aanleg van een duincamping. Binnen het plangebied van 

Waterdunen is de aanleg van verschillende slikken en schorren vitaal voor het gebied. 
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Om in dit aanvullend MER de verschillen tussen het thans voorliggende ontwerp conform 
het Inrichtingsplan Waterdunen en de alternatieven in het MER (2006) inzichtel[jke te 

kunnen maken wordt in deze paragraaf een globale beschr[jving van de alternatieven uit 

het MER 2006 gegeven. Voor een uitgebreidere beschr[jving zie hoofdstuk 6 in het MER 
Waterdunen (2006) . 

In het MER (2006) z[jn vier alternatieven en een aantal varianten onderzocht: 

• Veilig Waterdunen 
• Gevarieerd Waterdunen 

• Aangepast Waterdunen 
• Natuurl[jk Waterdunen 

Zoals reeds aangegeven in paragraaf 1.3 is het alternatief Veilig zonder Waterdunen een 
alternatief met kustversterking, maar zonder gebiedsontwikkeling. Het alternatief geeft 

geen volledige invulling aan de doelen van het plan Waterdunen. Versterking van de kust 

geeft invulling aan het vereiste veiligheidsniveau. De meerwaarde van de combinatie 
kustversterking en gebiedsontwikkeling in de vorm van estuariene natuur en recreatie 

bl[jft in dit alternatief uit. De overige drie alternatieven betreffen plannen voor een 
gecombineerde kustversterking en gebiedsontwikkeling. Aangezien het alternatief Veilig 

zonder Waterdunen niet voldoet aan de doelen van het plan Waterdunen is dit alternatief 

in het Aanvullend MER niet meegenomen in de vergel[jking en beoordeling. In dit 
hoofdstuk z[jn dan ook aileen de drie alternatieven en varianten op hoofdl[jnen 

beschreven. 

Alternatieven 

Gevarieerd Waterdunen 

In Gevarieerd Waterdunen z[jn landschap, natuur en recreatie maximaal geYntegreerd. Het 
ruimtel[jke uitgangspunt voor dit alternatief is de handhaving en versterking van de 

karakteristieke lange oost-west l[jnen parallel aan de kustl[jn. De integratie van natuur en 
recreatie is zichtbaar gemaakt door de zones zo te positioneren dat de langs elkaar heen 

schuiven en daardoor ruimtel[jk 'in elkaar gr[jpen'. Verder is gestreefd naar een sterk 
contrast tussen de openheid van het estuariene landschap en de steile duinrand met 

struweel en bos die over de gehele oost-west lengte van het gebied te zien is. 
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Het recreatieve gebruik heeft primaat. Aan de rand van het estuariene gebied ligt de 

verblUfsrecreatie van 40 ha. De duincamping bevindt zich op de duinenrU. Aan de 
oostkant van het gebied ligt het zoekgebied voor het hotel. Aan de zuidzUde is het 

recreatieve gebruik extensiever, maar daar kan de natuur worden beleefd vanaf de daar 
geprojecteerde recreatiepaden en vanuit vogelkUkhutten. De recreatieverblUven liggen 
deels in het duin en deels in een waterrUk gebied. 
Het estuariene gebied bestaat uit 180 ha estuariene natuur met open water, slikken 
schorrenzilte graslanden. In een strook van 70 ha aan de zuidkant van het gebied ontstaat 
een brak/zoet natuurgebied met brakke en zoete graslanden en opgaand struweel. Van 
de estuariene natuur en de brak/zoete natuur is 150 ha kernnatuur en 100 ha 
recreatienatuur. Niet aileen de reactienatuur maar ook het overgrote deel van de 
kernnatuur is toegankelUk voor het publiek. 

Aangepast Waterdunen 
Aangepast Waterdunen realiseert de opgave (in hal voor de gebiedsontwikkeling en 
kustversterking, rekening houdend met het minimaliseren van de investeringskosten. 
Achter de brede duinenrU die de veiligheid van het gebied garandeert, ontstaat een 175 
ha groot zilt estuariene systeem, waarin schorren/zilte graslanden, slikken en geulen 
elkaar afwisselen. In het zuid-oostelUk dee I ontstaat een brak/zoet natuurgebied van 75 
ha langs de Langeweg, waarin opgaande begroeiing wordt afgewisseld met rietzones en 
graslanden. De gradienten in brak/zout en de hoogtes vormen samen met de 

voedselrUkdom een geschikte biotoop voor kenmerkende soorten van estuariene natuur. 
Van de estuariene natuur en de brak/zoete natuur is 150 ha voor het grootste deel tevens 

voor het publiek toegankelUke kernnatuur en 10 ha recreatienatuur. De in dit alternatief 
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aanwezige aanleg van duinen is aileen daar gepland waar dit vanuit veiligheidsoogpunt 

noodzakelUk is. 
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Figuur 2.3 Aangepast Waterdunen [Oranjewoud, 2006] 

Van de schorren/zilte graslanden is het overgrote deer toegankelUk via wandel- en 
ruiterpaden, evenals het zoete deel. Hogere delen met opgaande begroeiing op de 

graslanden ontnemen soms op hogere delen het zicht. Vanaf de omliggende dUken en 

wegen zUn steeds andere vergezichten te zien. Het wordt een afwisselend landschap met 
name voor de zich langzaam (te voet, per paard, fluisterboot of fiets) door het gebied 

verplaatsende recreant. 

NatuurlUk Waterdunen (MMA) 

Het alternatief NatuurlUk Waterdunen is het Meest MilieuvriendelUk Alternatief. De 

kwaliteit van de estuariene natuur is gemaximaliseerd, zowel in oppervlakte als in 
dynamiek. Het oppervlak estuariene natuur is 250 ha. Hiervan is 150 ha ook hier 

grotendeels voor het publiek toegankelUke kernnatuur en 100 ha recreatienatuur. de 
dynamiek in het systeem is maximaal. Het water stroomt met vloed naar binnen via een 

inlaat en met eb naar buiten via een uitlaat. De goede doorstroming, het 

waterstandsverschil van maximaal1, 1 men het grote oppervlak aan estuariene natuur 

zUn gunstige omstandigheden voor het ontwikkelen van nieuwe natuurwaarden. De 

gradienten in brak/zout, hoog/laag en vochtigheid resulteren in een grote biodiversiteit. 
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Figuur 2.4 NatuurlUk Waterdunen [OranjewDud, 2006] 

De recreatienatuur bevindt zich hier meer dan bU de andere alternatieven grotendeels 

geconcentreerd aan de randen van het gebied en is toegankelUk via onverharde paden. 
Verspreid in het gebied liggen vogelkUkhutten. De menging van recreatie en natuur is 

minder dan bU de andere alternatieven, 

Varianten 

Op de beschreven alternatieven Gevarieerd Waterdunen, Aangepast Waterdunen en 

NatuurlUk Waterdunen bestaan op onderdelen varianten, Er zUn drie varianten te 
onderscheiden: 

• Voor de ligging van het hotel is een variant beschouwd waarin het zoekgebied voor het 

hotel in het duingebied ten noordoosten van de recreatiewoningen is geplaatst. Dit 
levert recreatieve voordelen door de bundeling met de andere recreatieve 

voorzieningen, het uitzicht en de nabUheid van het strand; 
Voor het trace van de nieuwe Slikkenburgseweg is ook een variant onder de 

karrevelden beschouwd. Ondanks de negatieve effecten op de natuur, he eft deze 

variant het voordeel dat het verkeer naar het nieuwe recreatiegebied ontkoppeld wordt 

van het bestemmingsverkeer naar de woningen aan 't Zanderlje; 

Voor de detaildUkverbetering bU 't Zandertje: de varianten betreffen de aanleg van ene 

keermuur in het binnentalud of het binnendUks verwUderen van de bedieningsweg ter 
plaatse. 
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2.4 Vergeluking inrichtingsplan - alternatieven MER op hoofdlijnen 

Inrichtingselement 

Veiligheid 

VerblUfsrecreatie 

Dagrecreatie 

landschap 

Natuur (zout) 

Natuur (zoet) 

Natuur (waterstands-

verloop) 

Infrastructuur 

Woningen 

Landbouw 
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Het inrichtingsplan Waterdunen wUkt op een aantal onderdelen af van de drie 

alternatieven uit het MER. In tabel 2.1 zUn per alternatief de kenmerkende 

inrichtingselementen weergegeven. 

Tabel 2.1 Kenmerkende inrichtingselementen per altematief 
Gevarieerd Aangepast NatuurlUk Inrichtingsplan 

NoodzakelUke kustversterking zodat veiligheid tegen overstromen aan norm voldoet v~~r een planperiode van 200 
jaar. In het inrichtingsplan is de benodigde ruimte gereserveerd om de noodzakelUke kustversterking te kunnen 

bewerkstelligen voor een planperiode van 200 jaar. De kustversterkingsmaatregelen bestaan vooralsnog aileen uit 

maatregelen die nodig z!jn voor een plan peri ode van 50jaar. lodoende wordt flexibiliteit in de benodigde 
kustversterkingsmaalregelen voor de toekomst behouden. 

Duincamplng in duinen aan lloordzUde plangebied. 

Recreatiewoningen in Recreatiewoningen in Recreatiewoningen in duinen en schorrenlzilte 

duinen en schorrenlzilte schorren/zilte graslanden graslanden in midden plangebied. 

graslanden in midden in midden plangebied. 
plangebied. 

Hotel en bezoekerscen-trum in zilte graslanden aan oostzUde plangebied. Hotel, bezoekerscentrum 
en voorzieningen in duinen 

aan noordwestzUde plan-

gebied. 

Hoogwaardige open bare recreatie in grote delen van het gebied 
waarbU in aile alternatieven vogelk!jkhutten en behoud stranden. 

Voetpaden, waarvan elin voetpad door Voetpaden rondom Voetpaden, waarvan een 

kernnatuurgebied. kernnatuurgebied (langs landschapscircuit en elin 

randen plangebied). voetpad door kernnatuur-
gebied 

Fietspaden, waarvan een fietspad door Fietspaden rondom kernnatuurgebied (Iangs randen 

plangebied) . 

Aanlegplaatsen fluisterboten. Geen fluisterboten. Aanlegplaatsen 

fluisterboten. 

Optimale integratie van de Functies grijpen minder in elkaar. Optimale integratie van de 

functies en inpassing in functies en inpassing in 

landschap. landschap. 

loute natuur (geulen, loute natuur (geulen, loute natuur (geulen, slikken, schorren/zilte 

slikken, schorrenlzilte slikken, schorren/zilte graslanden): ca 250 ha. 
graslanden): ca 180 ha. graslanden): ca 175 ha. 

loet natuur (natte gras-landen, rietkragen, opgaand Geen zoet natuur. 

struweel): ca 70 ha. 

Een in en uitlaat Een in en uitlaat Aparte in en uitlaat Een in en uitlaat 

Maximale waterstands- Maximale waterstands- Maximale waterstands- Maximale waterstands-

verschil 0,6 m. verschil 0,8 m. verschil1,1 m. verschil1,1 m. 

NoordelUk deel Slikkenburgseweg vervalt, westelUk dee I Westelijk deellangeweg, noordel!jk deel Slikken-
Zandertje vervalt, aanleg nieuwe Slikkenburgseweg burgseweg en westeltik deel landertje vervallen; aanleg 

langs oostzUde plangebied. nieuwe Slikkenburgseweg langs oostz!jde plangebied. 

Aile woningen bl!lven behouden. 

Huidige landbouw in plangebied verdwUnt. Ontwikkelingslocatie voor zilte landbouw en aquaculturen. 

Uit tabel 2.1 blUkt dat het inrichtingsplan op een aantal inrichtingselementen afwukt van 

de drie alternatieven uit het MER. Onderstaand zUn de afwukingen nader beschreven. 

De gewuzigde verkeersontsluiting 

In de drie alternatieven van het MER (zie figuur 2.5 en 2.6) was al het verdwUnen van de 

wegen Slikkenburgseweg (noordelijk deel) en 't Zandertje (westelijk deel) voorzien en de 

aanleg van een nieuwe, meer oostelUke gelegen, Slikkenburgseweg. 



projectnr. 200080 

24 februari 2010, revisie 

blad 20 van 57 

Aanvullend MER Waterdunen 

Zeeuwsch Vlaanderen 

...... aileen fietspad 

Figuur 2.5 Ontsluiting Waterdunen voor alternatieven Gevarieerd en Aangepast 
[Oranjewoud, MER Waterdunen 2006] 

Figuur 2.6 Ontsluiting Waterdunen voor alternatief Natuurllik 
[Oranjewoud, MER Waterdunen 2006] 

~ 
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In het nu voorliggende ontwerp (zie figuur 2.7) is ook het verdwUnen van het westelUk 

deel van de Langeweg voorzien, evenals in het alternatief NatuurlUk (zie figuur 2,6), 
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Westelijke slag 

Figuur 2.7 Ontsluiting Waterdunen confonn het j ri chtingsplan 

[Bron ondergrond: Presentatie inrichtingsplan op hoofdlijnen d.d. 15 april 2009) 

In de nieuwe verkeerstructuur staan twee toegangsroutes tot het gebied centraal; een 

westelijke slag (via de Havendijk/Puijendijk/Walendijk) en een oostelijke slag (via de 

Rijksweg/langeweg en een verlegde Slikkenburgseweg). In het bungalowpark wordt ter 

plaatse van 't Zandertje eenrichtingsverkeer in west-oost richting ingesteld. Dit betekent 

dat de helft van de gegeneerde verkeersbewegingen via de westelijke slag het gebied 

nadert en de helft van de verkeersbewegingen via de oostelijke slag het gebied verlaat. 

Het verkeer van de overige voorzieningen nadert en verla at het recreatiegebied (toegang 
recreatiegebied, hotel, bezoekerscentrum, etc.) via de westelijke slag. Oit betekent dat 

75% van het totale verkeer het gebied nadert via de westelijke slag. Op de Panoramaweg 

aan de noordzijde van het plangebied wordt eveneens eenrichtingsverkeer in west-oost 
richting ingesteld. 

De ligging van de parkeerplaatsen in het inrichtingsplan is nagenoeg ongewijzigd ten 

opzichte van het MER. Bij de westelijke slag wordt een parkeerterrein van 1.000 

parkeerplaatsen gerealiseerd en bij de oostelijke slag een parkeerterrein van 250 

parkeerpl aatsen. 

De nieuwe verkeersontsluiting wijkt af van aile alternatieven: met de nieuwe 

verkeersontsluiting wUzigt de verkeersafwikkeling op de verschillende wegen. 

Uitgangspunten verkeersonderzoek 
Naast de verschillen in het ontwerp van de verkeersontsluiting zijn er ook andere 

uitgangspunten voor het verkeersonderzoek die leiden tot verschillen met de 

alternatieven in het MER 2006. 

Andere kentallen 

In het kader van het MER 2006 is de verkeersaantrekkende werking van de voorzieningen 

berekend op basis van aannames van bezoekersaantallen, autogebruik, etc. In 2008 zijn 

kencijfers van de CROW beschikbaar gekomen ten aanzien van verkeersaantrekkende 

werking van recreatieve voorzieningen [CROW Publicatie 272 'Verkeersgeneratie 

voorzieningen, kengetallen gemotoriseerd verkeer', 2008]. Deze kentallen zijn gebaseerd 

op empirisch onderzoek en hebben derhalve een hogere betrouwbaarheidsfactor dan de 
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aannames in het MER 2006. Op basis van deze nieuwe kencUfers is een herberekening 

gemaakt van de verkeersgeneratie van het voorgenomen hotel. In tabel 2.2 zUn de 

verschillen tussen MER 2006 en het inrichtingsplan 2009 weergegeven. Hieruit blUkt dat 

het hotel, de camping en de recreatiewoningen meer verkeer genereren dan in het MER 

van 2006 is aangenomen. Het verschil bedraagt circa 700 mvt/etm. De verkeersgeneratie 

van het bezoekerscentrum is gelUk gebleven ten opzichte van de berekeningen in het MER 
van 2006. 

Tabel 2.2 Verschi"en verkeersgeneratie tbv MER 2006 en Inrichtingsplan 2009 
Functie MER (2006) Inrichtingsplan (2009) 

Hotel 50 mvtletm 243 mvtletm 
Camping 
Recreatiewoningen 
Werknemers 

180mvtletm 
300mvtletm 
55 mvtletm 

108 mvtletm 
928 mvtletm 

Totaal 585 mvtletm 1.279 mvtletm 

Andere verkeersintensiteiten voor de huidige situatie 

Ten tUde van het MER waren er niet of nauwelUks verkeersintensiteiten in het gebied 
beschikbaar. In het MER zUn daarom op basis van de beperkte beschikbare tellingen 

ingeschatte reistUden (snelste routes tussen bestemmingen) en lokale 

kennisintensiteiten ingeschat. In het verkeersonderzoek in het kader van het 

inrichtingsplan zUn de intensiteiten gebaseerd op tellingen in 2008. In tabel 3.2 zUn de 

gegevens uit het MER 2006 en de verrichte verkeerstellingen in 2008 naast elkaar gezet. 

Tabe12.3 Verschi"en verkeerstellingenlingeschatte intensiteiten tbv MER 2006 
en Inrichtingsplan 2009 

Locatie Tellingen/ingeschatte Tellingen Verschil 
intensiteiten 2006 2008 Absoluut % 
mvtletm mvt/etm mvtletm % 

Langeweg 2.000 3.400 1.400 70 
2 HavendUk 1.400 
3 Noordweg 700 
4 Zande~e 2.300 
5 Zeeweg 2.300 
6 PuUendUk 750 
7 Slikkenburgseweg 2.300 
8 Nieuwesluisweg 2.300 

Panoramaweg 2.300 

2.800 
1.050 
2.450 
5.000 
3.400 
1.850 
2.550 

1.400 
350 
150 

1.700 
2.650 
-450 
150 

100 

7 
74 

353 
-20 
6,5 

Daarnaast kan de wUze van omgang met werkdag- en weekenddagintensiteiten en woon

werk en recreatief verkeer in het verkeersonderzoek andere verkeersresultaten opleveren. 
In het verkeersonderzoek in het kader van het inrichtingsplan is gebruik gemaakt van 

weekdagintensiteiten. In tekstbox 2.1 is onderbouwd waarom als uitgangspunt 

weekdagintensiteiten zUn gehanteerd. 
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Verschil in omgang met werkdag- en weekenddagintensiteiten en woon-werk en recreatief 
verkeer 
Uitgangspunt in het verkeersonderzoek van het inrichtingsplan is een analyse van 
weekdagintensiteiten (gemiddelde van werkdag- en weekdagintensiteiten), De reden hiervoor is 
dat de kentallen voor verkeersaantrekkende werking van recreatieve voorzieningen geent zUn 
op weekdaggemiddelden, Daarnaast wordt ook de verkeersgerelateerde geluidhinder en 
luchtkwaliteit berekend met weekdaggemiddelde intensiteiten, conform daarvoor wettelU k 
geldende eisen, In de praktUk zUn de verkeersstromen in het weekend en door de week echter 
verschillend. Door de week, buiten het zomerseizoen, bestaat het verkeer vooral uit woon
werkverkeer en is het aandeel recreatief verkeer over het algemeen laag. In het weekend en in 
het zomerseizoen is het omgekeerd: een hoog aandeel recreatief verkeer en een laag aandeel 
woon-werkverkeer. Wat maatgevend is, is op voorhand niet aan te geven. Buiten het 
zomerseizoen is naar verwachting de werkdagintensiteit (vooral woon-werkverkeer) maatgevend 
over de weekenddagintensiteit. Verkeerstellingen in de zomer van 20081aten zien dat het 
verschil echter gering is: in het zomerseizoen is de piekintensiteit tot maximaal 5% hoger dan 
de werkdagintensiteit. 

De ligging van het hotel 

De ligging van het hotel in het inrichtingsplan wUkt af van het zoekgebied in het MER. In 

het MER (aile alternatieven) was het hotel in een zoekgebied langs de Langeweg in het 

zuidoosten van het plangebied voorzien. In het inrichtingsplan is het programma van het 

voorzieningencluster nader uitgewerkt. Op een locatie ter hoogte van de kruising 

Panoramaweg - WalendUk (Het Killelje) in het noordwesten van het plangebied is het 

voorzieningencluster voorzien. Naast het hotel/restaurant en het bezoekerscentrum zUn 

op en nabU deze locatie overige voorzieningen, lOa Is een zwembad, een 

bezoekerscentrum en eventueel een supermarkt gepland. De uitwerking van het 

voorzieningencluster hebben niet tot gevoig gehad dat het aantal van bezoekers is 

gewUzigd ten opzichte van de alternatieven in het MER. Aileen de locatie van de 

voorzieningen is gewUzigd. 

Dagrecreatiemogel Ukheden 

In het MER (aile alternatieven) waren fiets- en voetpaden rondom het kernnatuurgebied 

voorzien. In het nu voorliggende ontwerp zUn tevens fiets- en voetpaden rondom het 

kernnatuurgebied gesitueerd waarbU rekening wordt gehouden dat de fietspaden en . ' • 

recreatiepaden de getUdenstroming niet belemmeren. In Alternatief Gevarieerd en 

Aangepast was in de noord-zuid richting ter plaatse van de huidige Slikkenburgseweg een 

fiets- en voetpad gesitueerd, waarbU tussen de geulen oversteekplaatsen met vlotten zUn 

voorzien. In het alternatief NatuurlUk is geen fiets- en voetpad ter plaatse van de huid ige 

Slikkenburgseweg gesitueerd. In het inrichtingsplan komt ter plaatse van de huidige 

Slikkenburgseweg komt aileen een voetpad te liggen. 

Het inrichtingsplan bevat daarnaast een landschapscircuit van circa 6,5 kilometer rondom 

het kernnatuurgebied en door Nieuwesluis en de nieuwe grote duinen. Aan dit circuit zUn 

uitkUk- en informatiepunten gekoppeld, zodat wandelaars het kernnatuurgebied vanaf de 

randen kan beleven. 

Het vervallen van het fietspad ter plaatse van de huidige Slikkenburgseweg wUkt af van de 

Alternatieven Gevarieerd en Aangepast. Ook komt de situatie niet overeen met het 

alternatief NatuurlUk, aangezien in dit alternatief geen recreatiemogelUkheden ter plaatse 

van de huidige Slikkenburgseweg zUn voorzien. Door de toevoeging van het 

landschapscircuit in het inrichtingsplan wUkt het plan op dit punt van aile alternatieven 

uit het MER af. 
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De omvang van het zout en zoet natuur 

In het MER (voorkeursalternatief Gevarieerd) bestond de omvang van het zoute 

natuurgebied uit ca. 180 ha. zout natuur en ca. 70 ha. zoet natuur. In het antwerp conform 

het inrichtingsplan bestaat de omvang van het natuurgebied uit ca. 250 ha. zout natuur. 

De invloed van zout kan zich in principe uitstrekken tot aan de randen van het gebied. 

Hierdoor is binnen het plangebied geen zoet natuur aanwezig. Dit antwerp is het meest 

vergelUkbaar met het alternatief NatuurlUk Waterdunen in het MER. In het alternatief 
NatuurlUk heeft het zout natuur aak een amvang van 250 ha. en bevat het plangebied 

geen zoet natuur. 

Het maximale waterstandsverschil in het plangebied 

In het MER (voorkeursalternatief Gevarieerd) had het getUdegebied een gereduceerd 

gecontroleerd getU van maximaal 0,6 m. Het alternatief NatuurlUk had een maximaal 
waterstandsverschil van 1,1 m. In het voorliggende antwerp (inrichtingsplan) bedraagt 

het waterstandsverschil eveneens 1,1 m. Dit uitgangspunt komt derhalve overeen met 

NatuurlUk Waterdunen uit het MER. 

Conclusie 

Uit de vergelUking tussen het inrichtingsplan en de alternatieven blUkt dat het 

inrichtingsplan Waterdunen zowel een aantal elementen van het alternatief Gevarieerd als 

het alternatief NatuurlUk bevat. De verkeersstructuur en de ligging van het hotel wUkt af 
van aile alternatieven uit het MER. 

Samengevat zUn de verschillen tussen het inrichtingsplan en het alternatief Gevarieerd: 
• De verkeersstructuur en verkeersuitgangspunten wUzigen ten opzichte van het 

alternatief Gevarieerd; 

• Het hotel is gesitueerd aan de noordwestzUde, in het alternatief Gevarieerd aan de 
oostzUde; 

• Het fietspad ter plaatse van de Slikkenburgseweg is vervallen ten opzichte van het 

alternatief Gevarieerd; 

• Random het kernnatuurgebied wordt een landschapscircuit voor wandelaars 

aangelegd; 

• De omvang van het zout natuurgebied is vergroot van 180 ha naar 250 ha, waarbU er 

geen zoet natuurgebied meer aanwezig is; 

• Het maximale waterstandsverschil is verhoogd van 0,6 m naar 1,1 m. 

De verschillen tussen het inrichtingsplan en het alternatief Natuurl Uk zUn als voigt: 

• De verkeersstructuur en verkeersuitgangspunten wUzigen ten opzichte van het 
alternatief NatuurlUk; 

• Het hotel is gesitueerd aan de noordwestzUde, in het alternatief NatuurlUk aan de 

oostzUde; 
• Ter plaatse van de Slikkenburgseweg wordt een voetpad gerealiseerd, in het 

alternatief NatuurlUk ontbreekt dit voetpad; 
• Random het kernnatuurgebied wordt een landschapscircuit voor wandelaars 

aangelegd. 

De overige verschillen tussen het inrichtingsplan en de drie alternatieven uit het MER 

betreffen verschillen op een kleiner detailniveau. 
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3 Effecten 

3.1 Inleiding 

In het MER Waterdunen zUn drie alternatieven op effecten onderzocht en beoordeeld. De 

beoordeling van de alternatieven in het MER bestaat enerzUds uit de mate waarin de 
alternatieven invulling geven aan de doelen van Waterdunen, of we I de doelrealisatie, en 

een beschouwing van de milieueffecten, de sociale effecten en de economische aspecten. 

De doelrealisatie van Waterdunen is gebaseerd op de mate waarin de alternatieven 
invulling geven aan de hoofddoelen van Waterdunen: 

• Het voldoen aan de vereiste veiligheidsnorm tegen overstromen van 1 :4.000 per jaar; 

• Het maken van een kwaliteitsslag voor recreatie; 
• De aanleg van estuariene natuur. 

In dit hoofdstuk is een vergelijking gemaakt tussen de effecten van het inrichtingsplan ten 
opzichte van de effecten van de drie MER-alternatieven op het plangebied en de 

omgeving. Hierbij worden dezelfde criteria gehanteerd als in het MER uit 2006. 

Het hoofdstuk richt zich met name op de milieu-aspecten die wezenlUke verschillen 

bevatten. Eerst voigt een weergave en beschrUving van de effecten die voor het 

inrichtingsplan overeenkomen met de drie alternatieven uit het MER (paragraaf 3.2). 

Vervolgens zijn de onderscheidende effecten van het inrichtingsplan ten opzichte van de 

drie alternatieven beschreven (paragraaf 3.3). Tenslotte bevat het hoofdstuk een 

samenvattende tabel Van de doelrealisatie en effecten. 

3.2 Overeenkomende effecten inrichtingsplan - alternatieven 

brad 25 van 57 

Veiligheid 

De voorziene versterking van de waterkering conform het inrichtingsplan voldoet, evenals 

de drie alternatieven, aan de vereiste veiligheidsnorm van 1 :4.000 per jaar. Evenals in de 

alternatieven in het MER is in het inrichtingsplan de benodigde ruimte gereserveerd om 
de noodzakelijke kustversterking te kunnen bewerkstelligen voor een planperiode van 

200jaar. De kustversterkingsmaatregelen bestaan conform het inrichtingsplan 

vooralsnog aileen uit versterking van delen van de waterkering die nodig zUn voor een 

planperiode van 50jaar. Zodoende wordt flexibiliteit in de benodigde 

kustversterkingsmaatregelen voor de toekomst behouden. 

De effecten op het gebied van veiligheid van het ontwerp conform het inrichtingsplan en 

de alternatieven uit het MER verschillen niet wezenlijke van elkaar. 

Water 

Naar de haalbaarheid van het realiseren van de gewenste getUdenatuur in het project 
Waterdunen is uitgebreid onderzoek verricht. In eerste instantie ten behoeve van de 

planvorming en de haalbaarheid van het project in het algemeen. In een later stadium 

hebben meer gedetailleerde onderzoeken plaatsgevonden, onder andere ten behoeve van 
de opname in het Natuurpakket Westerschelde en naar aanleiding van de adviezen van de 

commissie m.e.r. 
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In het onderzoek 'Vervolgonderzoek gedempt tU Waterdunen' [Soresma, 2009] wordt 

geconcludeerd dat voorgestelde inrichting voor het intergetUdegebied van Waterdunen 
operationeel kan zUn. Binnen de gekozen inrichting is er voldoende stabiel water 

aanwezig voor een relevante vispopulatie, voor de benodigde isolatie van kwetsbare 

natuur en voor een voldoende groot spuivolume. 

De gecombineerde in- en uitlaat van zeewater conform het inrichtingsplan is gelUk aan de 
constructie in alternatief Gevarieerd en Aangepast. De inlaat van zeewater brengt zout 

water via een geulenstelsel het gebied in. Met eb stroomt het water weer terug naar zee. 

WegzUging van het zoute water uit het estuariene gebied kan effect hebben op de 
waterkwaliteit in de achterliggende polder. Hoewel het estuariene gebied in het 

inrichtingsplan groter is (250 ha.) dan in het alternatief Gevarieerd en Aangepast 

(respectievelUk 180 ha. en 175 ha.) treden deze effecten aileen op binnen het plangebied. 
De variatie in de grondwaterstand wordt door monitoring in kaart gebracht. BU het 

ontwerp en de inrichting moet overlast worden tegengegaan. 

In het MER 2006 was reeds aangegeven dat indien er overlast geconstateerd wordt, er 

maatregelen getroffen worden, zoals extra drainage op de omliggende landbouwpercelen 

en lokale ontwateringsmaatregelen bU een aantal woningen. Deze maatregelen waren 

noodzakelUk bU de keuze voor alternatief NatuurlUk. 

De benoemde maatregelen voor de alternatieven in het MER om wateroverlast te 

voorkomen zUn voor de huidige voorgestelde inrichting nader uitgewerkt. In de 

Watertoets voor Waterdunen (augustus, 2009) is aangegeven dat bU de voorgestelde 
inrichting conform het inrichtingsplan de volgende maatregelen getroffen worden om 

wateroverlast te voorkomen: 

• Bestaande woningen blUven aangesloten op het huidige peilvak. Door wUzigingen van 

het afwateringssysteem is dit mogelUk. De woningen die meer centraal in het 

gettidengebied liggen, zUn wat hoger gelegen. Om wateroverlast door neerslag te 

voorkomen (opbolling), wordt weI aanbevolen hier een goede drainage aan te leggen; 

• Nieuwe woningen worden beschermd aangelegd. Een deel van deze woningen wordt 

op palen aangelegd om een voldoende grootte drooglegging te verkrtigen. De 
inrichting van de woonbebouwing wordt nog nader uitgewerkt; 

• Monitoring van variatie in grondwaterstand en invloed getti om eventuele effecten van 

de ontwikkelingen in beeld te brengen. Hiertoe worden de volgende aspecten 
gemonitord: 

o landbouwschade door hogere grondwaterdrukken 

o nat- en zoutschade aan objecten binnen het plangebied 
o achterwaartse verzilting 

• Het watersysteem wordt aangepast aan de ontwikkelingen. Dit houdt onder andere in 

dat er aan de zuid- en oostrand van het plangebied een sloot aangelegd wordt. Deze 
dient ertoe de afwatering te waarborgen van het omringende gebied, waar zoet water 

tot afstroming komt. Daarnaast functioneert deze sloot ook als kwelsloot om zoute 

indringing vanuit het plangebied naar het omringende gebied tegen te gaan. Ook 
betekent dit dat er nog een uitwerking van het watersysteem (drainage) ter plaatse 

van de nieuwbouw benodigd is wanneer de inrichting van de woonbebouwing verder 
uitgewerkt is. 

Vanwege het feit dat het inrichtingsplan nader is uitgewerkt ten opzichte van de 

alternatieven in het MER, ztin concretere maatregelen te benoemen om wateroverlast te 

voorkomen. Er is derhalve geen sprake van een verschil in effecten en maatregelen, maar 
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een nadere analyse van de effecten van de inrichting op de waterhuishouding en een 

nadere uitwerking van de maatregelen om wateroverlast te voorkomen. 

De effecten op de waterhuishouding van het ontwerp conform het Inrichtingsplan en het 

alternatief Natuurlijk uit het MER verschillen niet wezenlUk van elkaar. 

Landschap 
Realisatie van de Waterdunen heeft een wezenlijk effect op de landschappelUke 

kernkwaliteiten van het gebied. In zowel het inrichtingsplan als aile alternatieven 

verandert het landschap in het centrale deel van het plangebied aanzienlUk: van een 
geordend rechtlUnig agrarisch polderland naar een grillige en dynamische getijdennatuur. 

Hiermee verdwUnt (een deel van) het grootschalige verkavelingspatroon, maar komt er 

een voor dit landschap kenmerkend nieuw en nog niet voorkomend landschapstype voor 
terug. Het duinlandschap wordt versterkt, het contrast tussen duin en achterliggende 

landschap blUft bestaan, maar krijgt een ander karakter en het polderlandschap 

verdwijnt. 

In het inrichtingsplan wordt de west-oost gerichte opbouw van verschillende 
landschappelijke zones evenwijdig langs de kust minder goed gevolgd dan het alternatief 

Gavarieerd. In het inrichtingsplan wordt evenals in het alternatief Natuurlijk de langgerekt 

vorm van de duinenrU verzwakt door de recreatieverblijven deels in het nieuwe duinrelief 
te leggen. In het inrichtingsplan verdwUnt, evenals in het alternatief NatuurlUk, het 

polderland geheel als landschappelijke component. De overige alternatieven behouden 

het polderland aan de zuid(west)zijde van het plangebied. 

De ruimtelUk-visuele kwaliteit verandert in zowel het inrichtingsplan als de alternatieven. 

In het centrale deel van het plangebied wordt polderlandschap vervangen door estuariene 
natuur met een dagelUks wisselend beeld van water en land. Door het gekozen relief en 

de vegetatie blUft het gebied hoofdzakelijk open. Het contrast tussen duin en polder/ 

natuurlandschap blijft bestaan, evenals de contrasten tussen de open polder/natuur en 

de door begroeiing omgeven huiskavels. 

De landschappelUke effecten van het ontwerp conform het inrichtingsplan en de 

alternatieven uit het MER verschillen niet wezenlijk van elkaar. 

Bodem 
Voor zowel het inrichtingsplan als de drie alternatieven geldt dat de realisatie van 

Waterdunen een wUziging van de bodemopbouw en hoogteligging in het plangebied tot 
gevolg heeft. Vanwege de combinatie van een estuarien gebied van 250 ha (conform 

alternatief Natuurlijk) met een gecombineerde in- en uitlaat (conform alternatief 

Gevarieerd en Aangepast) is in het inrichtingsplan een aangepaste bodemligging nodig. 
De geulen zijn ten opzichte van de geulen in de alternatieven iets dieper, gericht op het 

berekenen van een groter gebied met gradienten in de droogte- ligging. 

Het effect van de realisatie van Waterdunen op de bodemkwaliteit is met de sanering van 
(mogelijke) verontreinigingen op een zestallocaties positief. 

De effecten op de bodem en bodemkwaliteit van het ontwerp conform het inrichtingsplan 

en de alternatieven uit het MER verschillen niet wezenlijk van elkaar. 

Cultuurhistorie en archeologie 

De archeologische verwachtingswaarde van het gebied is zeer laag. De cultuurhistorische 

elementen, zoals de vuurtoren en het gemaal Nieuwesluis, blUven behouden. Met de 
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aanleg van de estuariene natuur en de recreatiewoningen gaat in aile alternatieven het 

voor het polderlandschap karakteristieke verkavelingspatroon en de wegenstructuur 
deels veri oren. De cultuurhistorisch meest waardevolle d[jken langs de zuidrand van het 

plangebied (Nolletjesd[jk, Hoged[jk en Puijendijk) blijven gehandhaafd. 

Voor lOwel het inrichtingsplan als de drie alternatieven geldt dat Waterdunen nagenoeg 

geen effect heeft op cultuurhistorie en archeologie. HierbU is in de effectenbeoordeling 
rekening gehouden met de w[jziging in het ontwerp van de ligging van het hotel, 
bezoekerscentrum en overige voorzieningen van een zoekgebied in het oosten van het 

plangebied naar een locatie aan het inlaatkanaal in het noordwesten van het plangebied. 

De effecten op de cultuurhistorische en archealogische waarden van het ontwerp conform 
het inrichtingsplan en de alternatieven uit het MER verschillen niet wezenlijk van elkaar. 

Externe veiligheid 

Voor zowel het inrichtingsplan als de drie alternatieven geldt dat Waterdunen geen 
significant effect heeft op externe veiligheid. Een klein gedeelte van het plangebied valt 
binnen de effectafstand van de stoffen die over de Westerschelde worden vervoerd. De 
afstand tot de vaargeul is echter lOdanig groat dat de voorzien en verblijfsrecreatie geen 

invloed he eft op de hoogte van het groepsrisico. 

De externe veiligheidseffecten van het ontwerp conform het inrichtingsplan en de 
alternatieven uit het MER verschillen niet wezenlijk van elkaar. 

Landbouw 
De landbouwgronden in het plangebied met een oppervlak van 290 ha verdwijnen met de 

realisatie van Waterdunen. Hierin zijn geen verschillen tussen het inrichtingsplan en de 
drie alternatieven. De aanleg van de estuariene natuur heeft geen invloed op de kwaliteit 
van de landbouwgronden rondom en in de omgeving van het plangebied. Wei is de 

verwachting dat het aantal grauwe ganzen toeneemt b[j de realisatie van estuariene 
natuur. Voor zowel het inrichtingsplan als aile alternatieven kan deze toename mogelijk 

overlast veroorzaken in omliggende landbouwgronden. 
Rondom het kernnatuurgebied is in het inrichtingsplan alsook in aile alternatieven de 
mogel[jkheid voor zilte landbouw opgenamen. 

De effecten op de landbauwgronden en -mogelijkheden van het ontwerp conform het 
inrichtingsplan en de alternatieven uit het MER verschillen niet wezenlijk van elkaar. 

Wonen en werken 
Voor lOwe I het inrichtingsplan als de drie alternatieven geldt dat bestaande woningen in 
het plangebied gehandhaafd blijven. Het inrichtingsplan biedt, evenals de alternatieven, 
extra werkgelegenheid op. 

De effecten op het gebied van wonen en werken van het antwerp conform het 
inrichtingsplan en de alternatieven uit het MER verschillen niet wezenlijk van elkaar. 

Overige hinderaspecten 

Van Iichthinder en geurhinder is in de huidige situatie geen sprake. De realisatie van de 

recreatieverbl[jven heeft een enigszins negatief effect. Dit effect is niet onderscheidend 
voor het inrichtingsplan ten opzichte van de drie alternatieven. Realisatie van Waterdunen 
heeft in aile alternatieven geen effect op geurhinder. 
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Realisatie van Waterdunen duurt naar verwachting 2 tot 4 jaar. TUdens deze periode kan 

er sprake zUn van hinder op de omgeving van het bouwverkeer en graaf- en 

bouwwerkzaamheden. Ook de hinder tUdens de aanlegfase is niet onderscheidend voor 

het inrichtingsplan ten opzichte van de drie alternatieven. 

De effecten op overige hinderaspecten van het ontwerp conform het inrichtingsplan en de 

alternatieven uit het MER verschillen niet wezenlUk van elkaar. 

Economische aspecten 

Voor de drie alternatieven zUn de kosten en baten van de alternatieven bepaald. De baten 
van de alternatieven zUn op basis van de OEI-systematiek van het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat vastgesteld op nationaal niveau. 

De wUzigingen in het inrichtingsplan leiden niet tot grate kosten- en batenverschillen met 

de alternatieven. 

3.3 Onderscheidende effecten inrichtingsplan - alternatieven 

Op het gebied van toerisme en recreatie, verkeer, geluid, luchtkwaliteit en natuur doen 

zich onderscheidende effecten v~~r. 

3.3.1 Toerisme en recreatie 

blad 29 van 57 

Verb I Ufsrecreati e 

In zowel het inrichtingsplan als de drie alternatieven gaat het om een gecombineerde 

hoogwaardige natuur- en recreatieontwikkeling, gekoppeld aan een rabuuste 

landinwaartse duinversterking. In de realisatie van Waterdunen is de ontwikkeling van 

drie type verblUfsaccommodaties voorzien: 

• een 5 sterren duincamping van ca. 14 hectare met 300 plaatsen; 

• 400 luxe recreatieverblUven verdeeld over 40 hectare; 

• een 4-sterren hotel met 80 kamers. 

De uitgangspunten voor de verblUfsaccommodaties zUn identiek aan de uitgangspunten 
van de alternatieven uit het MER. 

De nieuwe accommodaties leveren in totaal 3.360 slaapplaatsen op ten opzichte van 

2.745 slaapplaatsen in de huidige situatie. Dit levert een positief effect op de omvang van 

de verblUfsrecreatie. 

De duincamping en de recreatiewoningen zUn in het inrichtingsplan gesitueerd in een 

gevarieerde omgeving van duinen, schorrengebied en eilandjes. 

Het hotel, bezoekers- en informatiecentrum, restaurant en enige detailhandels

voorzieningen zUn in het inrichtingsplan geprajecteerd op een locatie ter hoogte van de 

kruising Panoramaweg - WalendUk ('t Killelje) in het noordwesten van het plangebied. 

Deze locatie fungeert teven als toegangspoort naar het recreatiepark, de duincamping en 

het recreatienatuurgebied. Deze locatie wUkt af ten opzichte van de alternatieven in het 

MER. 

De afwUkende locatie van het hotel biedt ten opzichte van de alternatieven (zoekgebied 

aan noordoostzUde van het plangebied) recreatieve voordelen. Op deze locatie ontstaat 
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een optima Ie clustering van de recreatievoorzieningen: door de positie van het hotel en 

de entree zUn afstanden tussen de recreatievoorzieningen minimaal en versterken zU 

elkaar. De voorzieningen worden aaneengesloten door de boulevard die langs het 

zoutwaterkanaalligt. Tevens geeft de locatie van het hotel een meerwaarde doordat het 

uitzicht heeft op de Westerschelde. Ook ligt de kust op korte (loop)afstand van het hotel 

en entree. Het hotel wordt zodoende gebundeld met de andere recreatieve voorzieningen, 

de boulevard langs het zoetwaterkanaal, het uitzicht op de Westerschelde en de nabUheid 
van het strand. 

Dagreactie 

De ontwikkeling van Waterdunen heeft een groot positief effect op de dagrecreatie in West 

Zeeuwsch Vlaanderen en zal bezoekers aantrekken vanuit de eigen regio en ver daar 

buiten. In de alternatieven Gevarieerd is het positieve effect op de dagrecreatie het 
grootst. De recreatieve mogelUkheden zUn vanuit de bestaande recreatieterrein goed 

toegankelUk. In dit alternatief en het alternatief Aangepast bestaat de mogelUkheid het 

gebied te doorkruisen via het fietspad ter plaatse van de voormalige Slikkenburgseweg. 
In het alternatief zUn de mogelUkheden beperkt. In het alternatief NatuurlUk zUn de 

mogelUkheden beperkter. In het inrichtingsplan zUn de mogelUkheden iets gewUzigd. In 
beide situaties is geen fietspad ter plaatse van de voormalige Slikkenburgseweg 

voorzien. Het inrichtingsplan biedt wei mogelUkheden voor wandelaars het gebied te 

doorkruisen over het voormalige Slikkenburgseweg. 

De realisatie van het landschapscircuit rondom het kernnatuurgebied conform het 

inrichtingsplan biedt positieve effecten op de dagrecreatiemogelUkheden. Wandelaars 
hebben mogelUkheden het kernnatuurgebied te beleven vanaf de randen van het 

kernnatuurgebied. De dagrecreatieve voorzieningen in het inrichtingsplan ten opzichte 

van de alternatieven Gevarieerd en Aangepast biedt voor voetgangers meer 
mogelUkheden, voor fietsers minder mogelUkheden het kernnatuurgebied te beleven. 

De locatiekeuze van het hotel en overige recreatieve voorzieningen in het inrichtingsplan 
biedt positieve effecten voor de recreanten ten opzichte van de alternatieven. De clustering 

levert recreatie-voordelen op. Verder hebben recreanten evenals in de alternatieven 

Gevarieerd en Aangepast nog steeds de mogelUkheid het kernnatuurgebied te 

doorkruisen. 

Verkeer 

De realisatie van Waterdunen heeft een verkeersaantrekkende werking en leidt tot een 

toename van de verkeersintensiteiten. Ten opzichte van het MER zUn in het 

inrichtingsplan de volgende verkeersgerelateerde aspect en gewUzigd, zoals reeds is 

weergegeven in paragraaf 2.4: 

• Ligging van het hotel: door de wUziging van de locatie wUzigen ook de 
verkeersbewegingen van en naar het hotel en de overige recreatievoorzieningen 

gesitueerd bU het Killelje; 

• Verdere wUziging van de verkeersstructuur: door de verdere gewUzigde 
verkeersstructuur wordt het verkeer van, naar en door het plangebied op een andere 

wUze afgewikkeld; 

• Andere uitgangspunten. 
Andere kengetallen voor verkeersaantrekkende werking van het hotel en overige 

recreatievoorzieningen bU het hotel; 
Andere intensiteiten van de huidige situatie op basis van tellingen in 2008. 
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De twee verkeersgerelateerde wUzigingen in het inrichtingsplan leiden ten opzichte van 

de huidige situatie. maar ook ten opzichte van de alternatieven in het MER tot een 

verandering in de wegenstructuur en een verandering in verkeersintensiteiten op de 

verschillende wegen. In het kader van het Provinciaallnpassingsplan en het Aanvullend 

MER is een verkeersonderzoek uitgevoerd naar de verkeerseffecten van de inrichting 

conform het inrichtingsplan [Oranjewoud, 2009]. 

Veranderingen in wegenstructuur 

loals beschreven en ge'llIustreerd in paragraaf 2.4 staan in de structuur twee 

toegangsroutes tot het gebied: een westelijke slag en een oostelUke slag. De westelUke 
slag is voorzien als hoofd aan- en afvoerroute van de nieuwe recreatieve voorzieningen in 
het gebied. 

In de nieuwe verkeersstructuur komt een aantal wegen te vervallen: Langeweg (westelUk 

deel), Slikkenburgseweg en landerlje (westelUk deel). Daarnaast wordt op de 

Panoramaweg eenrichtingsverkeer ingesteld in westelijke richting. Verder wordt het 

bestemmingsverkeer naar de duincamping en de recreatiewoningen in het midden van 

het plangebied geleid over het landerlje. waarbij eenrichtingsverkeer wordt ingesteld in 
oostelijke richting. 

De nieuwe verkeersstructuur leidt tot een nieuwe verkeersontsluiting. De bezoekers van 

het recreatiepark en de duincamping kunnen aileen het terrein per auto bereiken via de 

westelijke slag. Ook de ontsluiting van het hotel en de overige recreatievoorzieningen 

vindt plaats via de westelijke slag. 

Veranderingen in verkeersintensiteiten 

De ontwikkeling conform het inrichtingsplan leidt op de westelijke slag (Havendijk. 

Puijendijk. Walendijk en Noordweg oost) tot een toename van ca 2.500 mvt/etm in 2020 
ten opzichte van 2008. waardoor de toekomstige gemiddelde intensiteit tussen de 5.000 

en 6.000 mvt/etm in 2020 komt te liggen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de 

autonome verkeersintensiteit. Deels wordt dit veroorzaakt door nieuwe recreatieve 

voorzieningen aan de westzijde van het plangebied. deels door de aanpassingen van het 

wegennet. De oostelijke slag is aanzienlijk rustiger met gemiddelde zomerintensiteiten 
tot ongeveer 2.000 mvt/etm in 2020. 

Figuur 3.1 laat de nieuwe verdeling van de verkeersstromen binnen en buiten het 
plangebied zien. De N675 (Boerenhol) is een relevante provinciale ontsluitingsweg van 

het plangebied. Op de Boerenhol, aangeduid als N675 Midden in Bijlage 14 van het 

verkeersonderzoek [Oranjewoud, 2009]. bedraagt de verkeersintensiteit in 2020 inclusief 

Waterdunen 6.240 mvt/etm tegenover 4.699 mvt/etm in de auto nome situatie 2020. Uit 

de analyse van de verkeersintensiteiten op de N675 en andere provincia Ie wegen buiten 

het plangebied is gebleken dat ten gevolge van de realisatie van Waterdunen de 

verkeerstoename toeneemt op een aantal wegen. maar zich op deze wegen geen 

capaciteitsproblemen voordoen. 

.' . 
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Figuur 3.1 Verdeling verkeersstromen plansituatie conform het inrichtingsplan 

In het kader van het aanvullend MER zUn de verkeersintensiteiten afgezet tegen de 
intensiteiten van het inrichtingsplan, beide van de wegen in het plangebied. HierbU is 
eerst het alternatief NatuurlUk behandeld, omdat die qua verkeersstructuur het beste 
vergelUkbaar is met het inrichtingsplan. Daarnaast is het alternatief Gevarieerd 
vergeleken met het inrichtingsplan. 

Tabel 3.1 Verkeersintensiteiten 2020 alternatief Natuurl~k en inrichtingsplan Waterdunen 

Locatie MER 2006 Inrichtings- Verschil 

1 

1a 

2 

3 

4 

4a 

5 

6 

6a 

7 

8 

8a 

9 

10 

11 
12 

"NatuurIUk" plan2009 Absoluut Percentueel 

mvt/etm mvt/etm mvt/etm % 

Langeweg (west) 0 0 0 0% 

Langeweg (oost) 5.300 1.950 -3.350 -65% 

HavendUk 1.100 5.000 3.900 355% 
Noordweg (west) 0 950 950 100% 

Zanderlje (west) 0 0 0 0% 

Zanderlje (oost) 4.900 1.450 -3.450 -70% 

Zeeweg 2.750 4.450 1.700 60% 

PuUendUk (west) 2.550 5.750 3.200 125 % 

PuUendUk (oost) 2.550 5.100 2.550 100% 
S I i kken burgseweg 0 0 0 0% 

Nieuwesluisweg (west) 1.850 1.800 -50 -5% 

Nieuwesluisweg (oost) 1.850 2.200 350 20% 

Panoramaweg 500 450 -50 10% 

WalendUk 3.450 4.200 750 20% 

Verlegde Slikkenburgseweg 3.000 1.150 -1.850 -60% 

Noordweg (oost) 1.100 5.200 4.100 375 % 

Uit de vergelUking tussen de verkeersintensiteiten van het inrichtingsplan en het 
alternatief NatuurlUk uit het MER komt naar voren dat de intensiteiten op basis van het 

inrichtingsplan op een aantal wegen veel hoger zUn, dan in het MER voor het alternatief 

NatuurlUk. De wegen HavendUk, Zeeweg, PuUendUk, WalendUk en Noordweg zUn de 
wegen met de hoogste verkeersdruk. Op deze wegen zUn de verkeersintensiteiten 
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aanzienlUk hoger dan in het MER berekend. Voor een belangrUk deel wordt dit 

veroorzaakt door de nieuwe (hogere) huidige verkeersintensiteiten. Een andere oorzaak 

voor de verschillen zijn de wUzigingen in het ontwerp (ligging voorzieningen en wijziging 

verkeersstructuur) voor het inrichtingsplan dat afwUkt ten opzichte van het alternatief 

NatuurlUk. 

Tabel3.2 Verkeersintensiteiten 2020 alternatief Gevarieerd en inrichtingsplan Waterdunen 

Locatie MER 2006 Inrichtings- Verschil 

1 

1a 

2 

3 

4 

4a 

5 

6 

6a 

7 

8 

8a 

9 

10 

11 

12 

"Gevarieerd" plan 2009 Absoluut Percentueel 

mvt/etm mvtietm mvt/etm % 

Langeweg (west) 5.650 0 -5.650 -100% 
Langeweg (oost) 5.400 1.950 -3.450 -65% 

Havendijk 2.200 5.000 2.800 125% 

Noordweg (west) 0 950 950 100% 

Zanderlje (west) 0 0 0 0% 

Zandertje (oost) 4.900 1.450 -3.450 -70% 

Zeeweg 2.750 4.450 1.700 60% 

PuijendUk (west) 2.550 5.750 3.200 125 % 

PuijendUk (oost) 2.550 5.100 2.550 100% 

Slikkenburgseweg 0 0 0 0% 

Nieuwesluisweg (west) 1.850 1.800 -50 -5% 

Nieuwesluisweg (oost) 1.850 2.200 350 20% 

Panoramaweg 500 450 -50 10% 

WalendUk 3.450 4.200 750 20% 

Verlegde 3.000 1.150 -1.850 -60% 

Slikkenburgseweg 

Noordweg (oost) 2.200 5.200 3.000 135 % 

In tabel 3.2 zUn de verkeersintensiteiten van het alternatief Gevarieerd afgezet tegen de 

verkeersintensiteiten van het inrichtingsplan. Ook hierbU zUn op een aantal wegen de 
intensiteiten uit het inrichtingsplan veel hoger dan de intensiteiten uit het MER. HierbU is, 

net als bU de vergelijking met het alternatief NatuurlUk, een deel van de hogere 

intensiteiten toe te wUzen aan de hogere metingen van het (huidige) verkeer. Daarnaast 
ligt een deel van de oorzaak in de verandering van de locatie van de voorzieningen. Wei is 

het verschil op de HavendUk kleiner geworden door de verbindingsweg tussen de twee 

slagen via de Langeweg. Door deze weg wordt de Havendijk ontlast en beide slagen 
verbonden. 

Concluderend, op basis van de vergelijking tussen het inrichtingsplan en het MER zUn de 
volgende verschillen geconstateerd: 

• Het hotel en de recreatiewoningen kennen in het huidige onderzoek een hog ere 
verkeersproductie/attractie dan in het MER is aangenomen. Oorzaak hiervan zUn 

nieuwe kengeta"en; 

• De huidige intensiteiten op de wegen HavendUk, Zeeweg en PuUendUk zUn veel hoger 
dan in het MER werd aangenomen, deels door de veranderingen in het 

wegenstructuur, deels door verandering in verkeersintensiteiten; 

• Door nieuwe wUzigingen in de locatie van de recreatieve voorzieningen in combinatie 
met de verkeersstructuur worden de HavendUk en PuUendUk zwaarder belast dan 

voorzien in het MER. 
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De hoeveelheid verkeer in de toekomstige situatie na ontwikkeling van Waterdunen 

conform het inrichtingsplan kan worden afgewikkeld op het wegennet. Uit het 

verkeersonderzoek is gebleken dat na de ontwikkeling van Waterdunen zich geen 

wezenlUke capaciteitsproblemen voordoen. 

Wei is een aantal verkeerskundige maatregelen noodzakelUk om de verkeersveiligheid te 

waarborgen. 

Afstemming profilering met verwachte intensiteiten 

De vorm, functie en gebruik van de wegen dienen overeen te komen, Ten opzichte van de 

huidige situatie dient de vorm aangepast te worden aan de toekomstige functie en 

gebruik van de wegen. HierbU dient rekening gehouden te worden met de situatie waarin 

zich een sterke seizoenspiek voordoet. De profilering van de wegen dient te worden 

afgestemd met de verwachte intensiteiten, waarbU bermschade voorkomen dient te 

worden. TegelUkertUd dient er rekening gehouden te worden met de effecten van de 
sterke seizoenspiek. 

Verbetering verkeerssituaties voor fietsers voor de kruising Noordweg - PuUendUk en de 

Zeeweg 

Uit de prognose van de verkeersintensiteiten blUkt dat op de Zeeweg, PuUendUk en de 

HavendUk de intensiteit hoger is dan 3,000 mvtletmaal. BU een dergelUke intensiteit is 

het conform CROW-publicatie 230 'OntwerpwUzer Fietsverkeer' wenselUk om een fietspad 

te realiseren. Langs de PuUendUk en HavendUk is reeds een vrUliggend fietspad aanwezig, 
waarmee aan deze wens wordt voldaan. Op basis van deze regels is het wenselUk dat een 

fietsvoorziening langs de Zeeweg wordt gerealiseerd ten behoeve van de veiligheid van 

de fietsers. Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen heeft reeds aangegeven gestart te zUn 
met de aanleg van dit fietspad, 

Een aandachtspunt voor de fietsveiligheid is de kruising PuUendUk - Noordweg. Hier wordt 

geadviseerd dat de fietsers aan de zUkanten van de Noordweg een aparte oversteek, 

eventueel met middenland, krUgen. Hiermee wordt een veilige oversteek voor fietsers van 

de PuUendUk gewaarborgd. 

Inrichting kruising als Slikkenburgseweg - PuUendUklHavendUk als voorrangskruising 

Geadviseerd wordt om de kruising Slikkenburgseweg - PuUendUk I HavendUk als 

voorrangskruising in te richten. Immers vervalt de doorgaande route van de 

Slikkenburgseweg, waardoor minder verkeer over deze weg komt en een allureverschil 
kan ontstaan. 

Oversteeklocaties bU parkeerterreinen 

BU realisatie van Waterdunen worden twee nieuwe parkeerterreinen gerealiseerd. voor 

een veilige oversteek dienen locaties aangewezen te worden in de nabUheid van de 

strandopgangen waar bezoekers veilig kunnen oversteken. 

De verkeerskundige maatregelen worden meegenomen bU de verder detaillering van het 

plan. 
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Luchtkwa I iteit 

Met de realisatie van Waterdunen wijzigt de verkeersafwikkeling en nemen de 
verkeersintensiteiten op een aantal wegen toe, terwijl de intensiteiten op andere wegen 

afneemt. De ontwikkelingen zijn van invloed op de luchtkwaliteit. In het kader van het 
MER 2006 is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd [Oranjewoud, 2006] en in het kader 
van het Provinciaallnpassingsplan is een aanvullend luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd 
[Oranjewoud, 2009], Op de volgende bladzijden is een vergelijking gemaakt van de 
uitkomsten van beide onderzoeken, 

Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat voor de onderzoeken 

verschillende uitgangspunten zijn gehanteerd: 
• De onderzoeksmethoden van beide onderzoeken verschillen; 
• Voor verschillendejaartallen zijn de resultaten doorgerekend; 
• De resultaten zijn gebaseerd op verschillende verkeersintensiteiten; 

• De wettelijke grensnormen zijn in de tussentijd gewijzigd. 

Luchtkwaliteitsonderzoek MER Waterdunen 2006 
In het luchtkwaliteitsonderzoek, dat in het kader van het MER Waterdunen is uitgevoerd, 
is van de wegvakken dejaargemiddelde concentraties voor stikstof (NOz) en fijn stof 
(PM,o) voor dejaren 2007,2010 en 2015 berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het 
rekenmodel CAR II, versie 5.0. De concentraties zijn getoetst aan de grenswaarden uit het 
Besluit luchtkwaliteit 2005. 

Stikstofdioxide 
De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide voor 2010 bedraagt 
40 fJg/m3. De hoogst berekendejaargemiddelde concentratie stikstofdioxide bedraagt 20 
fJg/m3. Deze waarde is in de auto nome situatie in 2007 ter plaatse van de Rijksweg N58 
(deel A) berekend en in 2007 en 2010ter plaatse van de Rijksweg N58 (deel A) bij aile drie 
de alternatieven. Deze waarde is eveneens berekend in 2007 ter plaatse van de Singel bij 
alternatief Natuurlijk. De grenswaarde wordt in aile situaties niet overschreden. 

Fijn stof 
De grenswaarde voor dejaargemiddelde concentratie fijn stof voor 2010 bedraagt 40 
fJg/m3. De hoogst berekendejaargemiddelde concentratie fijn stof bedraagt 20 fJg/m3. 
Deze waarde is berekend in 2007 ter plaatse van de Rijksweg N58 (deel A) in de huidige 

situatie en bij aile drie de alternatieven. Ook is deze waarde in de autonome ontwikkeling 
in 2007 ter plaatse van de Provinciale weg (N675) (deel A) berekend. De grenswaarde 
wordt in aile situaties niet overschreden. 

De conclusie van het onderzoek is dat de toename van de verkeersintensiteiten op de 
wegen in en om het plangebied in aile drie de situaties niet leidt tot overschrijding van de 

grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit. 

Luchtkwaliteitsonderzoek PIP Waterdunen 2009 
In het luchtkwaliteitsonderzoek, dat in het kader van het PIP Waterdunen is uitgevoerd, is 

van de wegvakken dejaargemiddelde concentraties voor stikstof (N0 2) en fijn stof (PM lO) 

voor dejaren 2010, 2015 en 2020 berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het 
rekenmodel CAR II, versie 8.1 . Daarnaast zijn berekeningen uitgevoerd met Pluim Snelweg 
1.4. De concentraties zijn getoetst aan de grenswaarden uit de 'Wet luchtkwaliteit', 

opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer, gewijzigd in 2007. 
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De grenswaarde voor dejaargemiddelde concentratie stikstofdioxide bedraagt per 1 

augustus 2009 60 J.lg/m3, per 11 juni 2011 60 J.lg/m3 en per 1 januari 2015 40 J.lg/m3. De 

hoogst berekendejaargemiddelde concentratie stikstofdioxide bedraagt 17,2 J.lg/m3, 

Deze waarde is berekend in 2010 in de plansituatie ter plaatse van de PuUendUk. De 

grenswaarde wordt in aile situaties niet overschreden. 

FUn stof 

De grenswaarde voor dejaargemiddelde concentratie fUn stof voor 2010 bedraagt per 1 

augustus 2009 48 J.lg/m3, per 11 juni 2011 40 J.lg/m3 en per 1 januari 2015 40 J.lg/m3. De 

hoogst berekendejaargemiddelde concentratie fUn stof bedraagt per 17,8 J.lg/m3. Deze 

waarde is berekend in 2010 in de plansituatie ter plaatse van de PuUendUk. De 

grenswaarde wordt in aile situaties niet overschreden. 

De conclusie van het onderzoek is dat de toename van de verkeersintensiteiten op de 

wegen in en om het plangebied in het plansituatie, zoals is weergegeven in het 
inrichtingsplan, niet leidt tot overschrUding van de grenswaarde, zoals gesteld in BUlage 

2 van de Wet milieubeheer. 

Verge I U ki ng I uchtkwal iteitsonderzoeken 

De luchtkwaliteitsonderzoeken zUn moeilUk met elkaar te vergelUken, aangezien voor 
beide onderzoeken verschillende uitgangspunten zUn gehanteerd, 

In het algemeen kan worden aangenomen dat met een verkeerstoename op de wegen de 
concentratie aan luchtverontreinigende stoffen evenredig toeneemt. Uit de onderzoeken 

in het kader van de ontwikkeling van Waterdunen blUkt echter dat de hoogst berekende 

jaargemiddelde concentraties luchtverontreinigende stoffen op basis van het 
inrichtingsplan lager zUn dan op basis van de situaties in het MER 2006. 

De lagere concentraties luchtverontreinigende stoffen op basis van het inrichtingsplan 

worden veroorzaakt door de afnemende achtergrondconcentraties op de berekende 

wegvakken. De achtergrondconcentraties op de berekende wegvakken nemen meer af 

dan de concentraties luchtverontreinigende stoffen toenemen door verkeersbewegingen. 

BU een nadere analyse van de hoogste concentratie fUnstof en stikstofdioxide ter plaatse 
van de PuUendUk in de verschillende situaties in 2010 komt het volgende naar voren: 

label 3.3 Jaargemiddelde concentraties NO, en PM. ter plaatse van de PuUendUk 
Gevarieerd Aangepast NatuurlUk 
Waterdunen 2010 Waterdunen 2010 Waterdunen 2010 

Inrichtingsplan 
2010 

Jaargemiddelde 
concentratie N02 
(in !-Ig/m3) 
jaargemiddelde 
concentratie PM 10 
(in !-Ig/m3) 

17 17 17 

18 18 18 

17 

18 

blad 36 van 57 

Deze vergelUking laat zien dat de concentraties luchtverontreinigende stoffen conform het 

inrichtingsplan ten opzichte van de alternatieven nagenoeg niet verschillen. De 

concentraties luchtverontreinigende stoffen op andere wegvakken verschillen ook niet 

wezenlUk van elkaar. 
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Aangezien reeds is geconstateerd dat de onderzoeksresultaten moeilijk met elkaar te zUn 

vergelijken vanwege verschillende uitgangspunten ten aanzien van de 
verkeersintensiteiten en rekenmethodiek is op basis van deze gegevens het moeilijk te 

beoordelen of de luchtkwaliteitseffecten van het inrichtingsplan binnen de bandbreedte 

van de alternatieven uit het MER vall en. 

Uit beide onderzoeken is wei gebleken dat de grenswaarden voor luchtkwaliteitsnormen in 

geen van de situaties wordt overschreden. Dit betekent dat de luchtkwaliteit op wettelijke 

basis geen belemmering vormt voor de ontwikkeling van het gebied Waterdunen. 

De vergelijking laat verder zien dat de luchtkwaliteitseffecten op basis van het ontwerp 

conform het inrichtingsplan en de alternatieven uit het MER niet wezenlUk van elkaar 
verschillen. 

Geluid 

Door de wijziging van de verkeersontsluiting en de toename van verkeersintensiteiten in 

het plangebied kan de geluidbelasting in het plangebied en omgeving wijzigen. In het 

kader van het MER is een akoestisch onderzoek [Oranjewoud, 2006) uitgevoerd naar de 

akoestische effecten als gevolg van de aan te leggen wegen en de te wijzigen 

wegenstructuur. In het kader van het Provinciaallnpassingsplan is een aanvullend 

akoestisch onderzoek [Oranjewoud, 2009) verricht. Onderstaand is een vergelijking 

gemaakt van de uitkomsten van beide onderzoeken. Hierbij dient rekening gehouden te 

worden met het feit dat voor de onderzoeken verschillende uitgangspunten zUn 
gehanteerd: 

• De onderzoeksmethoden van be ide onderzoeken verschillen; 

• De resultaten zijn gebaseerd op verschillende verkeersintensiteiten; 
• De berekeningen zijn in het kader van het PIP uitgevoerd voor een aantal extra 

wegvakken; 

• De wettelijke grensnormen zijn in de tussentijd gewijzigd. 

Akoestisch onderzoek MER Waterdunen 2006 
Voor de toekomstige situatie van aile drie de alternatieven is het geluidbelast oppervlak 

en het aantal geluidbelaste woningen bepaald. Daarbij is rekening gehouden met de 

geluidgevoelige bestemmingen in/nabij het plangebied: de bestaande woningen en de 

400 nieuwe recreatiewoningen. Verder is als uitgangspunt gehanteerd dat in aile 

alternatieven een nieuwe weg, de verplaatste Slikkenburgseweg, aan de noordoostzijde 

van het plangebied wordt aangelegd. 

Met behulp van het rekenmodel is een contourberekening gemaakt voor hetjaar 2020. 

Aanleg verplaatste Slikkenburgseweg 

Voor de geluidbelasting op woningen langs de nieuwe aan te leggen weg zUn de volgende 

grenswaarden van toepassing: 

Weg 
Verplaatste 
Slikkenburgseweg 

Voorkeursgrenswaarde (dB(A) 
50 

Maximale ontheffing (dB (A) 

60 

Uit de berekende geluidcontouren vanaf de verplaatste Slikkenburgseweg blijkt dat de 50 

dB(A) contour aan weerzijden van de weg op ca. 38 en ca. 45 meter uit het hart van de 
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weg ligt op respectieveltik 1,5 en 4,5 meter waarneemhoogte. De geluidgevoelige 

bestemmingen binnen de zone van de nieuwe weg liggen op een afstand van minimaal 70 

meter uit het hart van de weg. De uitkomsten tonen aan dat de geluidbelasting van de 

nieuwe weg niet de grenswaarde overschrtidt. 

Nieuwbouw recreatiewoningen 

Voor de geluidbelasting op de nieuwe recreatiewoningen ztin de vOlgende grenswaarden 
van toepassing: 

Weg 
Zanderge 
Panoramaweg 

Voorkeursgrenswaarde (dB(A) 
50 
50 

Maximale ontheffing (dB (A) 
55 
55 

Uit de berekende geluidcontouren voor de Panoramaweg bltikt dat de 50 dB(A)-contour 

aan weersztiden van de weg op ca. 10 en ca. 7 meter uit het hart van de weg liggen op 
respectieveltik 1,5 en 4,5 meter waarneemhoogte. 

Uit de berekende geluidcontouren voor 't Zandertje bltikt dat de 50 dB(A)-contour aan 

weersztiden van de weg op ca. 46 en ca. 55 meter uit de kant verharding ligt op 

respectieveltik 1,5 en 4,5 waarneemhoogte. 

Indien de woningen gerealiseerd worden buiten de 50 dB(A)-contour ztin er geen 

maatregelen ter beperking van het geluid nodig. Aanvraag van een hogere grenswaarde is 
eveneens niet aan de order 

Indien de woningen geprojecteerd worden binnen de 50 dB(A)-contour dient overwogen te 

worden of er maatregelen aan de bran of in de overdracht mogeltik ztin die het geluid 

beperken, bti voorkeur tot de voorkeursgrenswaarde. Ais de maatregelen niet toereikend 
ztin dient een hogere waarden aangevraagd en gehonoreerd te worden. 

Akoestisch onderzoek PIP Waterdunen 2009 

Voor de toekomstige situatie conform het inrichtingsplan is het geluidbelast oppervlak en 

het aantal geluidbelaste woningen bepaald. Daarbti is eveneens rekening gehouden met 

de geluidgevoelige bestemmingen in/nabti het plangebied: de bestaande woningen en de 

400 nieuwe recreatiewoningen. Verder is als uitgangspunt de gewtizigde ligging van het 

hotel en de nieuwe verkeersstructuur conform het inrichtingsplan gehanteerd. 

Aanleg verplaatste Slikkenburgseweg 

Voor de geluidbelasting op woningen langs de nieuwe aan te leggen weg ztin de volgende 
grenswaarden van toepassing: 

Weg 
Verplaatste 51 ikkenburgsewegl 
oostelDke slag 

Voorkeursgrenswaarde (dB) 
48 

Maximale ontheffing (dB) 
58 

Uit de berekening is gebleken dat de geluidbelasting op de nabtigelegen geluidgevoelige 
bestemmingen ten hoogste 45 dB bedraagt (inclusief aftrek ex artikel110 9 Wgh). De 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden ten gevolge van verkeer op de 

verplaatste Slikkenburgseweg. 
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Voor de geluidbelasting op de nieuwe recreatiewoningen zijn de volgende grenswaarden 

van toepassing: 

Weg 
Zandertje 
Panoramaweg 

Voorkeursgrenswaarde (dB) 
48 
48 

Maximale ontheffing (dB) 
53 
53 

De 48 dB-contour van de Panoramawegl't Killelje ligt aan weerszijden van de weg op 

maximaal ca. 13 meter uit het hart van de weg op 1,5 meter waarneemhoogte. De 53 dB 

contour ligt tot op ca. 10 meter afstand uit de wegas. In het inrichtingsplan zijn binnen 

deze contour geen recreatiewoningen gepland. 

De 48 dB-contour van de 't Zanderlje (oostelijk dee!) ligt aan weerszUden van de weg op 

maximaal ca. 22 meter uit het hart van de weg op respectievelijk 1,5 en 4,5 meter 

waarneemhoogte. De 53 dB contour ligt tot op ca. 10 meter afstand uit de wegas. De 

nieuw te realiseren recreatiewoningen aan de zuidzijde van 't Zandertje kunnen binnen de 
afstand van 22 meter worden gerealiseerd, maar worden naar verwachting buiten deze 

afstand opgericht. Dit betekent dat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden 

indien de recreatiewoningen op minimaal 22 meter van 't Zanderlje worden gerealiseerd. 

Puijendijk 

Op de Puijendijk zal sprake zUn van een reconstructie, dit doordat de intensiteit in 2020 

op de Puijendijk ongeveer verdubbelt ten opzichte van hetjaar 2008. Door de verbreding 

en verlegging van de wegas komt de weg ten opzichte van de huidige situatie 1 m 

noordelijker te liggen. 

De geluidbelasting ten gevolge van de Puijendijk moet 1 jaar voor en 10jaar na de 

wijziging bepaald worden. Er moet vervolgens getoetst worden of de grenswaarde van een 

maxima Ie toe name van 1,5 dB overschreden wordt. De zonebreedte bedraagt voor deze 

weg 250 meter. De aftrek ex artikel11 0 9 Wgh bedraagt 5 dB. Indien er sprake is van een 

reconstructie dient, voor zover mogelijk, aan de voorkeursgrenswaarde te worden 

voldaan. Is dit niet mogelUk dan kan een hogere waarde van maximaal de huidige waarde 

plus 5 dB aangevraagd worden. 

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat de geluidbelasting op de gevels maximaal 

3,42 dB toeneemt. De grenswaarde wordt door de reconstructie van de weg overschreden. 

Gelet op de toename in geluidbelasting op de woningen langs de PuUendijk van maximaal 

3,42 dB ten gevolge van de toename van het verkeer, is onderzocht of mitigerende 

maatregelen mogelijk zUn. 

Maatregelen aan de bran 

TUdens het verbreden van de PuUendUk is het mogelijk om dit grondiger aan te passen en 

tegelijkert[jd een ander type asfalt te gebruiken. Wanneer een geluidreducerend asfalt 

wordt gebruikt kan dit, in combinatie met de verbreding grenswaardenoverschrijdingen 

voorkomen. Een geluidreducerend asfalt zoals het type dunne deklaag A in combinatie 

met de verlegging van de wegas resulteert in een maxim a Ie toename van de 

geluidbelasting met -0,05 dB, wat inhoudt dat er een verbetering is ten opzichte van het 

jaar 2008. Het aanleggen van een geluidsreducerend asfalt brengt voor de 1,5 kilometer 

van de Puijendijk meerkosten met zich mee van circa € 23.000,00 aanlegkosten 

(eenmalig) en € 6.800,00 onderhoudskosten per jaar. 
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Onderbouwing meerkosten aanleg en onderhoud geluidsreducerend asfalt op PuijendUk 

Het lengte van het wegdek waarop geluidreducerend asfalt is voorzien bedraagt 1.500 meter, 
het profiel van het wegdek bedraagt 7,50 m. 

Voor de berekening van de meerkosten voor een dunne deklaag ten opzichte van het 
referentiewegdek zUn de volgende bedragen aangenomen: 
• € 1,99 per m- extra aanlegkosten (eenmalig) 
• € 0,60 per m- extra onderhoudskosten per jaar 

De meerkosten bedragen: 
• aanlegkosten: 1.500 x 7,50 x 1,99 =€ 22.387,50, afgerond € 23.000,00 
• jaarlUkse onderhoudskosten: 1.500 x 7,50 x 0,60 = € 6.750,00, afgerond € 6.800,00 

Wanneer de Puijendijk tijdens de verbreding meer in noordelijke richting verplaatst wordt 

(5 meter in plaats van 1 meter) zullen de woriingen ten zuiden van deze weg niet meer 

geluidbelasting ondervinden. Echter, het huis (ontvangerpunt 0114) zal wei een 

geluidbelastingtoename van 2,67 dB ondervinden waardoor er sprak is van een 

reconstructie in de zin van de Wgh. Derhalve is ervoor gekozen de wegas van de 

Puijendijk met maximaal1 m in noordelijke richting te verplaatsen, lOdat de 

geluidbelasting niet toeneemt op de nabijgelegen woningen. 

Overdrachtsmaatregelen 

Aangezien de woningen zeer dicht langs de Puijendijk liggen is het niet wenselijk om 

overdrachtsmaatregelen te nemen. Dit is technisch niet haalbaar of zal resulteren in een 

scherm binnen de paar meter tussen de huizen en de weg. 

Maatregelen aan de gevel 

In het algemeen moeten maatregelen aan de gevel getroffen te worden, indien 
maatregelen aan de bron of het overdrachtsgebied niet haalbaar zijn. Zodanig dat het 

maxima Ie geluidniveau binnen de verblijfsgebieden van de woningen niet overschreden 

wordt. Bij de bepalingen van de noodzakelijke maatregelen dient te worden voldaan aan 

de eisen uit het Bouwbesluit met betrekking tot geluidwering van de gevel en ventilatie. 

Bij de berekening van de geluidwering van de gevel dient gerekend te worden met de 

geluidbelasting waarop de correctie art. 110 9 Wgh niet is toegepast. 

Aanvraag hogere grenswaarden 

Indien de maatregelen door enige reden niet haalbaar zijn kunnen hogere waarden 

aangevraagd worden. Deze mogen echter niet hoger zijn dan de huidige waarde plus 5 

dB. Burgemeester en wethouders kunnen een hog ere grenswaarde aan de gevels van de 

geluidgevoelige bestemmingen met een geluidbelasting welke hoger is dan 48 dB 

vaststellen, lOals weergegeven in tabel 3.4. 
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label 3.4 Verzochte hogere waarden ten gevolge van de reconstructie van de PuUendUk 
Geluidgevoelige oQjecten Verzochte hog ere waarden [DB] tot maximaal 
0128-A 61 + 5 
0126_A 58 + 5 
0125_B 58 + 5 
0127_B 57 + 5 
0124_B 55 + 5 
B226_B 54 + 5 
B227_B 51 +5 
0114_8 49 +5 

Keuze type maatregelen 

Besloten is de geluidbelasting op nabUgelegen woningen als gevolg van de reconstructie 

van de PuUendUk te verminderen door maatregelen aan de bron uit te voeren. Dit houdt in 

dat over een lengte van 1,5 km geluidreducerend asfalt wordt aangelegd en de wegas 

maximaal1 min noordelUke richting wordt verlegd. BU de toepassing van deze 

maatregelen neemt de geluidbelasting op de gevels van de nabUgelegen woningen af met 

0,05 dB in 2020 ten opzichte van hetjaar 2008. 

Overige wegen 

De overige wegen binnen en rondom het plangebied waar geen daadwerkelUke 

wUzigingen aan plaatsvindt of waar geen nieuwe woningen gerealiseerd worden hoeven 

niet volgens de Wgh getoetst te worden. Niettemin is in het akoestisch onderzoek de 

geluidbelasting ten gevolge van het toegenomen verkeer, door de ontwikkelingen binnen 

op het plangebied, op de wegen berekend. 

In tabel 3.5 zUn de maximale afstanden van de 48 en 53 dB contour vanaf de wegas 

weergegeven. Binnen deze afstand tot aan de wegas zal de geluidbelasting hoger zUn dan 

48 of 53 dB. De geluidcontouren op 1,5 en 4,5 meter hoogte zUn van aile wegen in en 

rondom het plangebied weergegeven in figuur 2 tim 25 in de bUlagen van het akoestisch 

onderzoek [Oranjewoud, 2009]. 

label 3.5 Afstand van de 48 en 53 dB contour vanaf de wegas, inclusief aftrek ex artikel11 0 9 Wgh 
Weg 48 dB contour [m] 53 dB contour [m] 
HavendUk 54 25 
LangedUk 24 12 
N~ ~ W 
N675 115 60 
Nieuwesluisweg 26 13 
Noordweg (oost) 49 24 
Noordweg (west) 18 9 
WalendUk 44 22 
Zeeweg 46 23 

Uit de berekeningen is gebleken dat de geluidcontour rand de N58 en N675 (Boerenhol) 

het grootst is, maximaal 95 en 115 meter. De overige wegen hebben over het algemeen 

een 48 dB contour van 18 tot 54 meter. 
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De N675 doorkruist de buurtschap Boerenhol. Voor deze locatie is de geluidbelasting in 

een aantal situaties berekend (zie tabel 3.6). 

label 3.6 Geluidbelasting N675 ter hoogte van Boerenhol (afgerond op hele getallen) 
Huidige situatie 2008 Autonome situatie 2020 Toekomstige situatie 

2020, incl. Waterdunen 
HavendUk 67 dB 68 dB 69 dB 

Uit de berekening is gebleken dat de geluidbelasting tussen huidige situatie 2008 en 

autonome situatie 2020 toeneemt met ca. 0,5 dB. Tussen de huidige situatie en de 

toekomstige situatie met ontwikkeling is er sprake van een toename van de 

geluidbelasting met ca. 1,6 dB. De geluidbelasting neemt door de ontwikkeling van 

Waterdunen toe met ca. 1,1 dB ten opzichte van de autonome situatie 2020. 
In aile drie de situaties is de geluidbelasting hoog. Aangezien in deze situatie de Wet 

geluidhinder niet van toepassing is, is niet te oordelen of de geluidbelasting te hoog is. 

VergelUking akoestische onderzoeken 

De akoestische onderzoeken zUn moeilUk met elkaar te vergelUken, aangezien voor beide 
onderzoeken verschillende uitgangspunten zUn gehanteerd. In het algemeen kan gesteld 

worden dat op de wegen waar de intensiteit toeneemt de geluidbelasting ook toeneemt. 

Ten aanzien van de verplaatste Slikkenburgseweg is lOwe I voor de alternatieven in het 

MER als voor het inrichtingsplan geconstateerd dat de geluidbelasting op nabUgelegen 

geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarde niet overschrUden. 

Ten aanzien van de nieuw te bouwen recreatiewoningen is lOwel voor de alternatieven in 

het MER als voor het inrichtingsplan geconstateerd dat de geluidbelasting op de nieuw te 
bouwen recreatiewoningen de voorkeursgrenswaarde niet overschrUden, indien de 

woningen buiten de geldende geluidcontouren worden gebouwd. De afstand van de 

recreatiewoningen tot 't Zandertje mag op basis van het inrichtingsplan maximaal 22 
meter bedragen tegenover 46 meter, respectievelUk 55 meter op basis van de plansituatie 

in het MER. Conform de verbeelding in het PIP Waterdunen liggen de nieuw te bouwen 

recreatiewoningen op tenminste 22 meter afstand van 't Zandertje. Derhalve wordt de 

geluidbelasting op de nieuw te bouwen recreatiewoningen niet overschreden. 

In het MER is niet uitgegaan van reconstructie van de PuUendUk in het kader van de 

realisatie van Waterdunen. De akoestische effecten van de reconstructie van de PuUendUk 

op nabUgelegen geluidgevoelige bestemmingen zUn wei in het akoestisch onderzoek in 
het kader van het PIP Waterdunen onderzocht, aangezien in deze situatie sprake is van 

reconstructie van de weg. 

Uit de geluidsberekeningen is gebleken dat de geluidbelasting op de gevels ten gevolge 
van de PuUendUk maximaal 3,42 dB toeneemt ten opzichte van de situatie in 2008. Dit 

effect wUkt af van de effecten conform de alternatieven in het MER. De effecten verschillen 

zodanig dat mitigerende maatregelen noodzakelUk zUn om de geluidhinder te beperken. 

De verschillen in de akoestische effecten zUn vanwege de verschillende uitgangspunten in 
de onderzoeken niet concreet aan te duiden. Wei kan geconcludeerd worden dat de 

akoestische effecten als gevolg van de reconstructie van de PuUendUk conform het 
inrichtingsplan buiten de bandbreedte van het MER vallen en mitigerende maatregelen 

noodzakelUk zUn om de geluidhinder te beperken. Maatregelen aan de bron, in het 

bUzonder de toepassing van geluidreducerend asfalt in combinatie met een verlegging 

van de wegas van maximaal 1 m in noordelUke richting, beperken de geluidhinder. De 



projectnr. 200080 

24 februari 2010, revisie 

3.3.5 

blad 43 van 57 

Aanvullend MER Waterdunen 

Zeeuwsch Vlaanderen 

geluidbelasting op de nabijgelegen geluidgevoelige bestemmingen vermindert met deze 

maatregelen met 0,05 dB in 2020 ten opzichte van hetjaar 2008. 

Natuur 

De realisatie van Waterdunen heeft een positief effect op de natuurwaarden van het 

plangebied. Het 250 ha grote natuurgebied, met afwisselend duinrelief, slikken, schorren, 

geulen en zilte graslanden, zal gaan dienen als voedsel- en broedgelegenheid voor 
kustvogels. 

In Gevarieerd Waterdunen en in Aangepast Waterdunen is dit oppervlak 185 ha. Met dit 
oppervlak is ook een aanzienlijke natuurwinst te behalen. De effecten op de biodiversiteit, 

dynamiek en robuustheid zUn echter minder groot ten opzichte van het inrichtingsplan. 

De effecten op de natuurwaarden conform het inrichtingsplan zUn vergelijkbaar met de 
effecten van het alternatief NatuurlUk, aangezien de inrichting van de natuurgebieden van 

deze twee ontwerpen grotendeels overeenkomen. In beide alternatieven bedraagt de 

omvang van estuarien natuur 250 ha en rei ken de geulen tot ver in het plangebied. De 

grote omvang aan estuearien natuur biedt vooral kansen voor verstoringsgevoelige en 

open ruimte behoevende soorten, zoals watervogels. 

De beheersinspanning van het inrichtingsplan wUkt af van het alternatief Natuurlijk. Van 

nature zUn getUdenmilieus sterk dynamisch en zelfregulerend. Echter, gezien de 

geslotenheid van het systeem, kan op termijn in de plansituatie conform het 

inrichtingsplan de slufter door zand en slib gaan dichtslibben, waardoor er moet worden 

gebaggerd. BU het ontwerp conform het inrichtingsplan zal baggeren frequenter moeten 

gebeuren om watergeulen met waterstandsfluctuatie te behouden, dan bij het alternatief 

Natuurlijk. Oit vanwege het feit dat bU het alternatief NatuurlUk een aparte inlaat en 
uitlaat is voorzien, zodat er doorstroming mogelUk is. 

De ecologische effecten van het ontwerp conform het inrichtingsplan en de alternatieven 
uit het MER verschillen niet wezenlUk van elkaar. 
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3.4 Samenvatting van de doelrealisatie en effecten 

Doelrealisatie 

Milieuaspecten 

Sociale aspecten 

label 3.7 geeft een samenvatting van de beoordeling van de milieueffecten op basis van 
het inrichtingsplan en de drie alternatieven uit het MER 2006. label 3.8 geeft de 
verschillen in de effecten van het inrichtingsplan ten opzichte van de alternatieven 
Gevarieerd en Natuurlijk weer. 

Tabel3.7 Samenvatting beoordeling inrichtingsplan en alternatieven 

Aspect Gevarieerd Aangepast NatuurlUk Inrichtings-

plan 
Veiligheid ++ ++ ++ ++ 
Kwaliteitsslag Recreatie +++ ++ ++ +++ 
Kwaliteitsslag Natuur ++ ++ +++ +++ 

Landschap ++ + 0/+ 0/+ 

Bodem 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

Water 0 0 0/- 0 

Natuur +1++ +1++ ++ ++ 
Cultuurhistorie en archeologie 0 0 0 0 

Externe veiligheid 0 0 0 0 
Toeri sme en recreati e +++ ++ ++ +++ 

Landbouw .- -- -- --
Wonen en werken + + + + 

Verkeer .- . - .- --/- -. 
Lucht 0 0 0 0 

Geluid 0 0 0/- 0/-
Overige hinderaspecten - -

Economische aspecten Kosten gebiedsontwikkeling ca. € 47 ca. € 44 ca. € 57 ca. € 57 

blad 44 van 57 

Score 
+++ 

++ 

+ 
o 

Kosten kustversterki ng 

Effect 

zeer positief 

positief 

enigszins positief 
neutraal 

enigszins negatief 

negatief 
zeer negatief 

miUoen 

ca. € 45 

miUoen 

miUoen miUoen miUoen 

(schatting) 

ca. € 45 ca. € 45 ca. € 45 

miUoen miUoen miUoen 
(schatting) 
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Tabel3.8 Verschillen beoordeling inrichtingsplan ten opzichtevan Altematief Gevarieerd en 

Altematief NatuurlUk 

Aspect Inrichtingsplan Inrichtingsplan 
versus versus 

Gevarieerd NatuurlUk 
Doelrealisatie Veiligheid 0 0 

Kwaliteitsslag Recreatie 0 + 
Kwaliteitsslag Natuur + 0 

Milieuaspecten Landschap . 0 
Bodem 0 0 
Water 0 0 
Natuur + 0 
Cultuurhistorie en archeologie 0 0 

Sociale aspecten Externe veiligheid 0 0 
Toerisme en recreatie 0 + 

Landbouw 0 0 
Wonen en werken 0 0 
Verkeer .. --
Lucht 0 0 
Geluid . -
Overige hinderaspecten 0 0 

Economische aspecten Kosten gebiedsontwikkeling - 0 
Kosten kustversterking 0 0 
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4 Conclusie 

4.1 Onderscheidende effecten inrichtingsplan 

blad 47 van 57 

Vergel!.jking inrichting van het plangebied 

Uit de vergel!.jking van de inrichting van het plangebied conform het inrichtingsplan en de 
alternatieven uit het MER bl!.jkt dat veel onderdelen uit de plannen overeenkomen met 

elkaar. Het inrichtingsplan Waterdunen bevat een aantal onderdelen van de alternatieven 

Gevarieerd en Natuurl!.jk. De w!jziging in de verkeersstructuur, de verschillende 

uitgangspunten voor het verkeersonderzoek en de ligging van het hotel z!jn de relevante 

afw!.jkingen ten opzichte van de alternatieven uit het MER. 

Vergel!jking effecten 

Uit de beoordeling en de vergel!jking van de effecten van de inrichting van het plangebied 

zoals weergegeven in het inrichtingsplan Waterdunen bl!jkt dat eveneens vee I effecten 
overeenkomen met de effecten van de alternatieven uit het MER op het plangebied en de 

omgeving. Op het gebied van diverse aspecten, waaronder toerisme & recreatie, natuur 

en luchtkwaliteit, is geconstateerd dat de effecten binnen de bandbreedte van het MER 
vallen, voor zover een goede vergel!.jking en beoordeling tussen de plannen uit het MER 

en het inrichtingsplan mogel!.jk is, 

De verkeerseffecten en geluidseffecten w!jken echter af van het MER. 

De ontwikkeling conform het inrichtingsplan leidt op de westel!jke slag (Havend!jk, 

Puijend!jk, Walend!jk en Noordweg oost) tot een toename van ca 2.500 mvt/etm in 2020 

ten opzichte van 2008, waardoor de toekomstige gemiddelde intensiteit tussen de 5.000 
en 6.000 mvt/etm in 2020 komt te liggen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de 

autonome verkeersintensiteit. Deels wordt dit veroorzaakt door nieuwe recreatieve 

voorzieningen aan de westz!jde van het plangebied, deels door de aanpassingen van het 
wegennet. De oostelijke slag is aanzienl!jk rustiger met gemiddelde zomerintensiteiten 

tot ongeveer 2.000 mvt/etm in 2020. 

De verkeersintensiteiten van het nu voorliggende ontwerp w!jken voor het gemotoriseerd 

verkeer aanzienl!.jk af van die gegevens beschreven in het MER. Hieraan liggen de 
volgende oorzaken ten grondslag: 

• Verandering in inzicht kentallen die de productie/attractie van voorzieningen 

voorspellen; 

• Nieuwe verkeerstellingen, met gemiddeld hoger aantal motorvoertuigen per etmaal; 

• Verplaatsing van de recreatieve voorzieningen (hotel, bezoekerscentrum e.a. 

voorzieningen) . 

De verkeerseffecten die z!jn ontstaan door de gew!jzigde verkeersintensiteiten vallen 

buiten de bandbreedte van de verkeerseffecten door de alternatieven in het MER. 

Mitigerende maatregelen z!jn noodzakelijk om de verkeerseffecten te beperken tot een 

wensel!jke situatie (zie paragraaf 4.2). 

Vanwege de toename in verkeersintensiteiten op een aantal wegen, met name de wegen 

die onderdeel uitmaken van de westel!.jke slag w!jken ook de effecten op geluid af van de 

alternatieven uit het MER. Ook hier liggen overwegend dezelfde oorzaken ten grondslag 
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(verandering in inzicht kentallen, nieuwe verkeerstellingen en verplaatsing van de 

voorzieningen). 

De verschillen in het akoestische effecten zUn vanwege de verschillende uitgangspunten 

in de onderzoeken niet concreet aan te duiden. Wei is de conclusie dat de akoestische 

effecten als gevolg van de toegenomen verkeersintensiteiten op de PuUendUk conform het 

inrichtingsplan buiten de bandbreedte van het MER vallen. Mitigerende maatregelen zUn 

noodzakelUk om de geluidhinder op de nabUgelegen geluidgevoelige bestemmingen te 

beperken (zie paragraaf 4.2). 

De verschillen in de luchtkwaliteitseffecten tussen het inrichtingsplan en de alternatieven 

en het MER, zUn voor zover de vergelUking van de effecten mogelUk is, gering. In aile 

situaties worden de luchtkwaliteitsnormen niet overschreden. Mitigerende maatregelen 
zUn dan ook niet nodig. 

4.2 Mitigerende maatregelen 

blad 48 van 57 

Benoemde mitigerende maatregelen in het MER Waterdunen 2006 
In het MER Waterdunen is reeds geconcludeerd dat voor een aantal effecten wettelUke 

compenserende maatregelen noodzakelUk zUn. Deze maatregelen zUn ook noodzakelUk 
bU de realisatie van Waterdunen conform het inrichtingsplan. De maatregelen gelden met 

name voor de aantasting van een paar specifieke locale soorten die in het plangebied 

voorkomen: 
• De duinverbreding ten westen van Nieuwesluis/'t Killetje leidt mogelUk tot aantasting 

van bUenorchis en blauwe zeedistel, beschermd in het kader van de Flora- en 

Faunawet. De standplaatsvereisten van deze soorten worden in de verbreding opnieuw 
aangebracht. In de verdere detaillering van de plannen kan met de vindplaatsen 

rekening worden gehouden. ZU kunnen dan gespaard blUven; 

• De plannen leiden mogelUk tot een lichte toename van het recreatieve (fiets)verkeer op 
de NolletjesdUk. Hierdoor kan mogelUk verstoring ontstaan voor de daar aanwezige 
Steenuilen, beschermd in het kader van de Flora- en Faunawet. Hiertoe worden in het 

plangebied extra broedkasten voor steenuilen aangebracht. De exacte locaties van 
deze kasten worden bU de verdere uitwerking van het inrichtingsplan vastgesteld. 

Aanvullende mitigerende maatregelen 

Vanwege de gewUzigde ligging van voorzieningen, de gewUzigde verkeersstructuur en 

daardoor gewUzigde verkeersintensiteiten op de wegen binnen het plangebied zUn 
verkeerstechnische en akoestische maatregelen nodig. Daarnaast is een aantal 

hydrologische maatregelen nodig om grondwateroverlast te voorkomen. 

Verkeerstechnische maatregelen 

• Ten behoeve van de ontwikkeling van Waterdunen dient de profilering van de wegen te 

worden afgestemd met de verwachte intensiteiten, waarbU bermschade voorkomen 

dient te worden. HierbU dient eveneens rekening gehouden te worden met de effecten 

van de sterke seizoenspiek. Na aanpassing van de wegen doen zich na ontwikkeling 

van Waterdunen geen capaciteitsproblemen voor; 
• Er is een verkeersveilige situatie voor de fietsers. Wei worden verbeteringen 

geadviseerd voor de kruising Noordweg - PuUendUk en de Zeeweg; 

• De kruisingen zUn conform de richtlUnen. Geadviseerd wordt de kruising 

Slikkenburgseweg - PuUendUk/HavendUk in te richten als voorrangskruising; 
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• Ten behoeve van verkeersveilige oversteken naar het strand dienen bezoekers zoveel 

mogelUk geconcentreerd over te steken bU aangewezen oversteeklocaties nabU de 
twee parkeerterreinen. 

Akoestische maatregelen 

Om een te hoge geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen nabU de PuUendUk 

als gevolg van de reconstructie van de weg te voorkomen ztin maatregelen noodzakelUk 
om de geluidbelasting te verlagen naar een minimaal wettelUk acceptabel geluidsniveau. 

De maatregel bestaat uit de toepassing van geluidreducerend asfalt. HierbU dient als 

uitgangspunt dat de wegas maximaal 1 m in noordelUke richting verlegd. Zodoende 
verlaagt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen naar een minimaal 

wettelUk acceptabel geluidsniveau. 

Hydrologische maatregelen 

De getUdennatuur veroorzaakt variatie in de grondwaterstand. BU het ontwerp en de 

inrichting moet wateroverlast worden tegengegaan. De volgende maatregelen worden 
getroffen om wateroverlast te voorkomen: 

• Bestaande woningen bltiven aangesloten op het huidige peilvak. Door wUzigingen van 

het afwateringssysteem is dit mogelUk. De woningen die meer centraal in het 

getUdengebied liggen, zUn wat hoger gelegen. Om wateroverlast door neerslag te 

voorkomen (opbolling), wordt wei aanbevolen hier een goede drainage aan te leggen; 

• Nieuwe woningen worden beschermd aangelegd. Een deel van deze woningen wordt 

op palen aangelegd om een voldoende grootte drooglegging te verkrUgen. De 

inrichting van de woonbebouwing wordt nog nader uitgewerkt; 
• Monitoring variatie grondwaterstand en invloed getU om eventuele effecten van de 

ontwikkelingen in beeld te brengen; 

• Het watersysteem wordt aangepast aan de ontwikkelingen. Dit houdt onder andere in 
dat er aan de zuid- en oostrand van het plangebied een sloot aangelegd wordt. Deze 

dient ertoe de afwatering te waarborgen van het omringende gebied, waar zoet water 

tot afstroming komt. Daarnaast functioneert deze sloot ook als kwelsloot om zoute 

indringing vanuit het plangebied naar het omringende gebied tegen te gaan. Ook 

betekent dit dat er nog een uitwerking van het watersysteem (drainage) ter plaatse van 
de nieuwbouw benodigd is wanneer de inrichting van de woonbebouwing verder 
uitgewerkt is. 
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label 4.1 Overzicht mitigerende maatregelen inrichtingsplan Waterdunen 
Mitigerende maatregelen MER 2006 Mitigerende maatregelen aanvullend MER 

2010 

WettelUk verplicht Flora en fauna Geluid 

· Aanbrengen standplaatsvereisten voor · Toepassing geluidreducerend asfalt (om 

blienorchis en blauwe zeedistel in te voldoen aan minimaal wettellik 

duinverbreding ten westen van acceptabel geluidsniveau) 

Nieuwesluisl 't Kille!je 

· Plaatsing extra broedkasten voor 

Steenuilen 

MogelUk Verkeer 

· Afstemmen profilering van de wegen met 

de verwachte intensiteiten, waarbli 
bermschade voorkomen kan worden 

· Verbetering kruising Noordweg -

PuUendUk - Zeeweg ten behoeve van 
verkeersveiligheid voorfietsers 

· Inrichting kruising Slikkenburgseweg -

PuUendUk/HavendUk als voorrangs-

kruising 

· AanwUzen oversteeklocaties nabU de 

twee parkeerterrei nen 

Water Water 

· Indien sprake is van grondwateroverlast: Maatregelen ter voorkoming van 

maatregelen zoals extra drainage op de grondwateroverlast: 

omliggende landbouwpercelen en lokale · Drainage bU bestaande woningen 

ontwateringsmaatregelen bU een aantal · Beschermd aanleggen nieuwe woningen 

woningen · Monitoring variatie grondwaterstand en 

invloed getU 

· Aanleg kwelsloot ter borging afwatering 

van het omringend gebied en tegengaan 

zoute indringing van het plangebied naar 
omringend gebied 

blad 50 van 57 



projectnr. 200080 

24februari 2010, revisie 

blad 51 van 57 

Aanvullend MER Waterdunen 

Zeeuwsch Vlaanderen ~ 
oranleWQud 



proJectnr, 200080 

24 rebruar; 2010. revisie 

blad 1 

Aanvullend MER Waterdunen 
Zeeuwsch Vlaanderen 

Referenties 

Decisio (2006). MaatschappelUke Kosten en Baten Analyse Waterdunen. 

Oranjewoud (2006). MER Waterdunen. 

Oranjewoud (2006). Akoestisch onderzoek Waterdunen. 

Oranjewoud (2006). Onderzoek luchtkwaliteit Waterdunen. 

Oranjewoud (2006). Verkeersonderzoek Waterdunen. 

Oranjewoud (2009). Akoestisch onderzoek Waterdunen. 

Oranjewoud (2009). Luchtkwaliteitsonderzoek ontwikkeling Waterdunen. 

Oranjewoud (2009). Voorontwerp Provinciaallnpassingsplan Waterdunen. 

Oranjewoud (2009). Verkeersonderzoek PIP Waterdunen. 

Oranjewoud (2009). Watertoets PIP Waterdunen. 

Projectorganisatie Waterdunen (2007). Regionale effectanalyse. 

Sore sma (2009). Vervolgonderzoek gedempt tU Waterdunen. 

VHP (2.009). Inrichtingsplan Waterdunen. 



projectnr.200060 

24 februari 2010, revisie 

blad2 

Aanvullend MER Waterdunen 
Zeeuwsch Vlaanderen 

C
'" ~ 

Olcllllewoud 



projectnr.200080 

24februari 2010, revisie 

BUlage 1 

blad 1 

Aanvullend MER Waterdunen 

Zeeuwsch Vlaanderen 

Inrichtingsplan Waterdunen 

Bran: VHP. 2009 



projectnr.200080 

24 februari 2010, revisie 

blad2 

Aanvullend MER Waterdunen 

Zeeuwsch Vlaanderen ~ 
OTaRlewoud 

.' . 



~ z 

E 
t!' 'c 
~ ~ 
" 

"'" "2 ~ ~ "" £ 0:-,"" z 

:2 
• <: ·n 

'" Ii z ~ .... 
8 

~ 1 ~ 'i? 
~ 

~ 

u - ~ i ii ~ ] 
~ 

~ "E ~ 
~ ~ ~ ~ 

I w ~ 5 " ~ 

t; 5 ~ ~ ~ 
~ >- 1 ~ g 

c 

~ 
.. .. 

~ '" 
-' 

~ u 
~ 

.0 >-

:~ 

~ '" .. t ~ 

\) , 
i. w ~, .. > 

~ 

~ .. 
I 

~ 

~ "C g 
~, 

~ " 
~ 

:ll l!! 
~ ~ 

~ ~ 1 " 
0 

;: 

~ 

go il .. 
" .ll '>, 

c 

'li 
~ 

j " " 0 

.3 

~ 
c 1! E 

~ 5 -g 

0 
~ 

~ ] 

~ c 1£. ~ g 
~ -i 11. 

iii v ,.. 
1 ~ 

~ ] '0 

'j'j 

~ ~ ~ 

~ t 

~ 
>~ I '" ~>. u .. :" " 

t 
.r " 1: 

.., " 
] .'i '" 

! .. 
~ " 

c 

" 
{ :§ 

u '8 ] 
v 

'. ~ 
""" 

.;; c 

I " " r 
~ ! ~ 

.Ei ] ~ 
~ 

u 

:;; ~ l 2 i :g il 
< .. 

w 

~ 
4 

S 

-a ~ 
rt 
0. 

~ ti 0; ~ 

~ 11 ~ 

~ ~ 
y-~y J!Y..Jl - z , -j 

'- . 



Regionale sociaal-economische 
effecten Waterdunen 

6 april 2010 





Regionale sociaal-economische effecten Waterdunen 

Regionale sociaal-economische ~ffecten 
Waterdunen 

Datum: 

Contactpersonen: 

Foto vom"kant: 

6 april 2010 

Provincie Zeeland 
Postbus 165 
4330 AD Middelburg 

mevr. ir. E.A. Dekker 
dbr. ir. P. Kuiper 

Rijkswaterstaat, www.kustfoto.nl 

6 april 2010 

Provincie ZeeJand BIz. 3 van 29 





Regionaal economische effecten Waterdunen 6 april 2010 

Inhoud 

1. Overzicht regionale sociaal-economische effecten ........................................................ 7 
Samenvatting regionale sociaal-economische effecten ............................................ 8 
Bandbreedte in de regionale sociaal-economische effecten ..................................... 9 

2. Context van de sociaal-economische effectanalyse ..................................................... 11 
MKBA ............................ ........................................................................................ 11 
Eerdere studie regionale effecten ........................................................................... 11 
Andere effecten ............ .. .......... ........................ ...... .............................. .... .............. 11 
Resultaten workshop .............................................................................................. 12 
Studie van KPMG .................................................................................................. 12 

3. N adere toelichting ........................................................................................................ 13 
Kosten ............................................. ........................................................................ 13 
Altematieve aanwending van middelen ................................................................. 13 

4. Structurele effecten ....................... ..... ........................... .......................................... .. ... 15 
Inkomstenverlies landbouw (direct) ....................................................................... 15 
Inkomstenverlies landbouw (indirect) .................................................................... 16 
Wijziging aantal verblijfstoeristen per categorie ............ ..... .................................. 16 
Bestedingen rand de verblijfsaccommodatie ......................................................... 18 
Bestedingen in de regio (indirecte effect) .............................................................. 19 
Aantal extra dagtoeristen ......... ......... ...................................................................... 19 
Bestedingen per dag door dagtoeristen .................................................................. 19 
Extra inkomsten uit toeristenbelasting ............................................. ..... ................. 19 
Structurele werkgelegenheidseffecten .................................................................... 20 
Koopkrachteffecten ....... ........ ........ ........ .................................................. ............... 20 
Extra inkolllsten uit OZB ...................................................... ................................. 20 

5. Tijdelijke/eenmalige effecten ........... ................ ... .................................... ....... .............. 23 
Tijdelijke werkgelegenheidseffecten ...................................................................... 23 
Extra direct omzet in het regionale bedrijfsleven ................................................... 23 
Extra indirecte omzet in het regionale bedrijfsleven .............................................. 23 
Bouwleges (eenmalige extra inkomsten) ............................................................... 23 
Verlies aan toeristenbelasting (tijdens de aanleg) .................................................. 23 

6. Mogelijke effecten (kansen) ................................................ ........ .................... ........ ..... 25 
Inkomsten uit zilte teelten .................................... ... .................................. ...... ....... 25 

7. Relevante publicaties ................. .... ............ .. ............................. ...... .. ............... ............. 29 

Provincie Zeeland BIz. 5 van 29 



Regionale sociaal-economische effecten Waterdunen 6 april 2010 

Provincie Zeeland BIz. 6 van 29 



Regionale sociaal-economische effecten Waterdunen 6 april 2010 

1. Overzicht regionale sociaal-economische effecten 

Het project Waterdunen heeft naast verbetering van kustveiligheid, natuur en landschap, als 
belangrijk doel een bijdrage te leveren aan de economische versterking van West Zeeuws 
Vlaanderen (grondgebied van de gemeente Sluis). 
De rijksoverheid investeert fors in Waterdunen. Voor de onderbouwing van het besluit om 
Waterdunen te realiseren, is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) 
uitgevoerd. Die MKBA toont aan dat investeren door de overheid in Waterdunen positief 
maatschappelijke baten oplevert voor geheel Nederland (zie verder de paragraaf: MKBA). 

Wat levert Waterdunen de regio zelf op? Deze vraag is niet simpel te beantwoorden. Dat komt 
omdat iedere berekening van een economisch effect maar gedeeltelijk recht doet aan de 
waardering die de betrokkenen in de streek eraan geven. Voor bijvoorbeeld het verdwijnen 
van de bestaande landbouw is weinig waardering, maar iedereen wil weI het behoud van 
voorzieningen. Dit zijn zaken die zich lastig in getallen laten vangen, tegelijk laten studies 
zien dat jewel degelijk iets over de effecten kan zeggen voorzover ze te kwantificeren zijn. 
Bij de regionale effecten gaat het om de effecten voor de inwoners, voor de landbouw, voor 
het regionale bedrijfsleven en voor de financien van de gemeente Sluis. 

In het verleden is er een studie verricht naar de regionale effecten in lijn met de MKBA die 
voor de milieueffectrapportage (MER) is opgesteld (zie verder de paragraaf: Eerdere studie 
regionale effecten). In deze notitie is gewerkt met bandbreedten ten aanzien van de regionale 
effecten en beschrijven ook effecten waarbij het moeilijk is die te kwantificeren. 

In een eerdere update (versie van 11 november 2009) is een overzicht gemaakt van de 
regionale effecten waarbi j : 

• In plaats van een bandbreedte steeds voor positieve effecten de laagste waarde is 
genom en en voor negatieve effecten de hoogste waarde. Het gepresenteerde verwachte 
resultaat is dus het minst positieve scenario met het laagst mogelijke rendement voor 
de regio. 

• Zaken, die in het geheel niet te kwantificeren zijn, zijn -uiteraard- in de berekeningen 
weggelaten, maar worden voor de volledigheid in een aparte paragraaf 
genoemd/toegelicht (zie verder de paragraaf: Andere effecten). 

• De laatste inzichten in het plan, kengetallen en effecten gebruikt. 

Naar aanleiding van de versie van 11 november 2009 werd gevraagd om meer inzicht in de 
bandbreedte. Maar er waren ook vragen bij de gehanteerde kengetallen en de 
bezettingsgraden. In een workshop zijn aIle elementen van de economische effectanalyse 
tegen het licht gehouden. De belangrijkste conclusie was dat voor de bungalows een te lage 
bezettingsgraad is gehanteerd, dat de bestedingen per gebruikersgroep verschillen en dat het 
beter is om per gebruikersgroep naar de bestedingen te kijken. 
Daarnaast he eft KPMG, in opdracht van Molecaten, ook gekeken naar regionale sociaal
economische effecten van Waterdunen. In de studie van KPMG is het aantal gebruikers van 
de verblijfsrecreatievoorziening beter te bepalen, evenals de bestedingen per type gebruiker. 
Deze resultaten zijn in deze update verwerkt. Met deze nieuwe gegevens is het ook mogelijk 
op basis van verschillende bezettingspercentages meer te zeggen over de bandbreedte van het 
regionale sociaal-economische effecten. 
Ten slotte blijkt uit de KPMG studie dat het werkgelegenheidseffect (wat gekoppeld is aan de 
toename van de omzet als gevolg van Waterdunen) in de eerder rapportage onjuist is 
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ingeschat. Op basis van de nieuwe kengetallen op dit gebied is ook het 
werkgelegenheidseffect bijgesteld. 

Samenvatting regionale sociaaI-economische effecten 

6 april 2010 

Bijgaande tab ellen geven alle effecten op een rij, daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
effecten met een structureel karakter (uitgedrukt in effect per jaar) en eenmalige effecten als 
gevoIg van de aanleg zelf. 

Samengevat zijn de regionale sociaal-economische effecten met een structureel karakter 
(gebaseerd op het scenario met een gemiddelde bezettingsgraad) als voIgt. 

Structurele effecten: 1. Landbouw Schatting Eenheid 

Inkomstenverlies landbouw (direct) - 350.000 € per jaar 
voor de 290 ha uit productie genom en landbouwgronden 
Inkomstenverlies landbouw (indirect) - 350.000 € per jaar 
Effect op de landbouw (negatief) - 700.000 €Jl_er jaar 

Structurele effecten: 2. Bedrijfsleven in de regio Schatting Eenheid 

Structurele extra bestedingen 
Wijziging verblijfstoeristen (camping) - 19.000 mensdagen 
Bestedingen aan verblijfsaccommodatie (a) 8 € per dag 
Bestedingen rond verblijfsaccommodatie (b) 7 € per dag 
Bestedingen buiten de verblijfsaccommodatie (c) 6 € per dag 

Subtotaal wijzigingen in bestedingen (camping) - 399.000 (negatief) 
Wijziging verblijfstoeristen (hotel) 35.000 mensdagen 
Bestedingen aan en rond verblijfsaccom. (a+ b) 58 € per dag 
Bestedingen buiten de verblijfsaccommodatie (c) 11 € per dag 

Subtotaal wijzigingen in bestedingen (hotel) 2.415.000 € per jaar 
Wijziging verblijfstoeristen (bungalows) 269.000 mensdagen 
Bestedingen aan verblijfsaccommodatie (a) 18 € per dag 
Bestedingen rond verblijfsaccommodatie (b) 11 € per dag 
Bestedingen buiten de verblijfsaccommodatie (c) 11 € per dag 

Subtotaal wijzigingen in bestedingen (bungalows) 10.760.000 € per jaar 
Subtotaal bestedingen in de regio (verblijfstoeristen) 12.776.000 € per jaar 

Aantal extra dagtoeristen 100.000 mensdagen 
Bestedingen per dag (door dagtoeristen) 7 € per dag 

Subtotaal bestedingen in de regio (daQtoeristen) 700.000 € per jaar 
Subtotaal bestedingen verbliifs- en dagtoeristen (afg.) 13.500.000 € per jaar 
Indirect effect (bestedingen als gevolQ van) 6.750.000 € per jaar 

Totaal bestedingen in de regio (afgerond) 20.250.000 € per jaar 

Structurele effecten: 3. Inwoners Schatting Eenheid 

Structurele werkgelegenheidseffecten 
Directe extra werkgelegenheid 85 fte 
Indirecte extra werkgeleQenheid 36 fte 

Totaal structureel werkgelegenheidseffect 121 fte 
Koopkrachteffecten 210.000 € per jaar 

fte = full time eenheid (baan van 40 uur per week) 
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Structurele effecten: 4. Gemeente Sluis Schatting Eenheid 

oxtra inkomsten uit toeristenbelasting (afgerond) 320.000 €per jaar 
oxtra inkomsten uit 0 DB (afQerond) 100.000 € per jaar 
Dotale jaarlijkse extra inkomsten 500.000 € per jaar 

Er zijn ook effecten die samenhangen met de aanleg zeIf. Dit zijn tijdelijke en feitelijk 
eenmalige effecten: 

Tijdelijke/eenmalige effecten: 5 Schatting Eenheid 

Oijdelijke werkQelegenheidseffecten 300 fte 

Oijdelijke extra bestedingen 
Oxtra direct omzet in het reQionale bedrijfsleven 45.000.000 € tijdens aanleg 
oxtra indirect omzet in het reQionale bedrijfsleven pm tijdens aanleg 

Oemeente Sluis 
Bouwleges (eenmalige extra inkomsten) 01.000.000 € eenmalig 
Oerlies aan toeristenbelasting tijdens aanleg 220.000 € per jaar tijdens 

aanleg 

Naast de hierboven gepresenteerde regionale effecten zijn er ook economische kansen voor de 
verbouw van zilte teelten. Maar of die daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden hangt mede af 
van initiatieven van derden. Waterdunen biedt ruimte voor maximaa130 ha zilte teelten. 

Mogelijke effecten (kansen): 6 Schatting Eenheid 
Inkomsten uit zilte teelten 90.000 € per jaar 
(bij 27 hectare beschikbaar areaal) 

Voor de wijze waarop met kosten en alternatieve aanwending is opgegaan zie "Alternatieve 
aanwending van middelen" 

Bandbreedte in de regionale sociaal-economische effecten 
Om de bandbreedte in de regionale sociaal-economische effecten te bepalen is gevarieerd in 
de bezettingsgraad van de verblijfsrecreatie1

. Daarbij is gevarieerd in de bezettingsgraad 
tussen --5% en + 5% ten opzichte van het voor de specifieke categorie (camping-, hotel- en 
bungalowgebruik) gehanteerde gemiddelde. Hierdoor kan de onder- en bovengrens van de 
bandbreedte worden bepaald. 
De bandbreedte in de bezettingsgraad werkt door in de structurele effecten voor het 
bedrijfsleven (onderdeel 2), de inwoners (onderdeel 3 a en b) en de gemeente Sluis (onderdeel 
4a). 

Bandbreedte in effecten Onderkant Oemiddeld Bovenkant 

Dotale bestedinQen in de regio (resultaat 2) 18.000.000 20.250.000 22.350.000 
Dotaal structureel werkgelegenheidseffect (3a) 108 121 133 
Ooopkrachteffecten (3b) 140.00 150.000 173.000 
Oxtra inkomsten uit toeristenbelasting (4a) 278.000 320.000 361.000 

I De omvang van de verblijfsrecreatie is de meest dominante factor in de effecten. De omvang van de 
bestedingen, het werkgelegenheidseffect en een deel van de extra inkomsten van de gemeente Sluis zijn direct 
gerelateerd aan het aantal ovemachtingen. 
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Structureel effect (jaarlijks) Tijdelijk/eenmalig effect 

121 
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Land
bouw 

-011 milj 

leven 

20[25 mil 

Gem. 
Sluis 

0[5 milj 

Be vol- Land-
king bouw leven 

300 
45 milj 

Gem. 
Sluis 

1 milj 

-0[2 milj 
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2. Context van de sociaal-economische effectanalyse 

MDBA 
m. het kader van de aanvraag voor Nota Ruimte budget is er een Maatschappelijke Dosten 
Baten AnaH];e (MDBA) opgesteld die de maatschappelijke baten van het project voor 
Nederland in beeld brengt. Deze MDBA is vanwege het gebruik van interne bedrijfs
informatie niet openbaar. Wel openbaar is het oordeel van het Dentraal Planbureau over deze 
MDBA (zie publicatie 2). [i1 dat oordeel staat dat investeren in Waterdunen een positief effect 
heeft voor Nederland. 

Eerdere studie regionale effecten 
Voor de Milieueffectrapportage (MER) is voor de afweging ook een MDBA opgesteld gericht 
op mogelijke alternatieven voor Waterdunen. Als aanvulling op die MDBA is in opdracht van 
de stuurgroep Waterdunen door de Rebelgroep samen met BlueconomDeen notitie opgesteld 
waarin een overzicht wordt gepresenteerd van de regionale effecten van het 
Waterdunenproject voor de partijen in de regio (zie publicatie 3). Ret vormt een aanvulling op 
de MDBA Waterdunen bij het MER waarin de kosten en baten vanuit een nationaal standpunt 
werden beschouwd. De berekening van de regionale effecten werd zo veel mogelijk gebaseerd 
op dezelfde gegevens en aannames als in de M DBA, zodat beide anal [];es onderling 
consistent zijn. 
De regio is gedefinieerd als het grondgebied van de gemeente Sluis. Op dit grondgebied zijn 
een aantal relevante onderwerpen te benoemen als het gaat om regionale effecten: 

• DmdbouwD 
• Regionale bedrijfslevenD 
• Werkgelegenheid en koopkrachtD 
• Demeente SluisD 

De studie uit april200Dis terug te vinden bij de publicatie (zie publicatie 3). 

Andere effecten 
Aangegeven is dat aIleen die effecten meegenomen zijn die in redelijkheid te kwantificeren 
zijn. m. de notitie van de Rebelgroup en BlueconomD(zie 3) worden een aantal effecten 
benoemd die niet zijn meegenomen in het gepresenteerde overzicht, het gaat daarbij om: 

• Parkeerconcessie 
m. de studie wordt uitgegaan van een voor de gemeente te ontvangen bedrag van 
D m.ooo per jaar voor de concessie van de onthaalparking. Omdat niet zeker is dat dit 
bedrag ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, is het als inkomstenbron 
weggelaten. 

• Verkoop gronden 
De gemeente Sluis bezit een aantal percelen die deels ook vallen onder de 
kustversterking. m. de studie is uitgegaan van een bedrag van D 1.100. 000 uit de 
verkoop van de 14 hectare grond. Omdat daar ook een gemeentelijke bijdrage 
tegenover stond voor de aanleg van de verschillende parkeerterreinen rondom 
Waterdunen en specifieke recreatieve voorzieningen, waarover nog geen definitief 
besluit is genomen, is besloten ook het bedrag aan de inkomstenkant weg te laten om 
te voorkomen dat een te gunstig beeld wordt gegeven. 

• Effect voor het Waters chap 
m. de studie wordt ingegaan op de onderhoudskosten van o.a. de primaire waterkering 
en de panoramaweg. m. het kader van het kustversterkingsplan en de financi De 
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onderbouwing daarvan zijn afspraken gemaakt tussen rijk en waters chap over de 
onderhoudskosten. 

• Welvaartseffect door waardestijging woningen 
ill de studie wordt ook aangegeven dat er een waardestijging is te verwachten voor de 
woningen in de omgeving van Waterdunen. III de studie is uitgegaan van een 
waardestijging van q5% voor de 500 woningen in een straal van SOOm rondom 
Waterdunen. De studie berekent een totale waardestijging van 0 qs miljoen. Dezien 
de onzekerheid van de huidige woningmarkt is dit effect uit het overzicht weggelaten. 

[Jl het MER Waterdunen is ook gekeken naar de effecten van de aanleg zelf. Volgens het 
MER is het belangrijkste effect tijdens de aanleg de geluidshinder (van het grondverzet). Ret 
MER laat ook zien dat dit sterk afhankelijk is van het totale grondverzet dat no dig is om 
Waterdunen inclusief de kustversterking te realiseren. ill het MER is ervan uitgegaan dat de 
aanleg tussen de 2 en 4 jaar duurt. Optimaliseren van het grondverzet kan duur en effect 
verminderen. Op basis van het Plan in Roofdlijnen wordt nagegaan welk grondverzet er nodig 
zal zijn. Op basis daarvan kan het effect van de aanleg worden bepaald. 

Resultaten workshop 
De workshop is gehouden naar aanleiding van zowel vragen en opmerkingen uit de omgeving 
van het plangebied als vragen vanuit de Staten van Zeeland. [Jl een workshop zijn aIle 
elementen van de economische effectanal [$e tegen het licht gehouden. De volgende 
conclusies werden getrokken: 

• De gehanteerde bezettingsgraad van het bungalowterrein is naar de mening van de 
deelnemers aan de workshop aan de lage kant. 

• De gehanteerde besteding van de verblijfstoeristen is te ongedifferentieerd. Ret is 
beter om voor iedere categorie (camping, hotelgast en gebruikers bungalows) de 
specifieke besteding voor die categorie te hanteren, ook bij vergelijking met het 
huidige bezoekers. Aanbevolen is om na te gaan of er meer specifiek iets te zeggen is 
over de bestedingen van de bezoekers aan de verblijfsrecreatie, waarbij aangesloten 
wordt op het kwaliteitsniveau en aanbod dat in Waterdunen gecre[erd wordt. 

• Oijk of er betere kengetallen beschikbaar zijn, die de relatie geven tussen de 
bestedingen in de regio en het te verwachten werkgelegenheidseffect. 

Studie van DPM 0 
ill opdracht van Molecaten heeft DPMD een brede studie uitgevoerd. Met de aanpak in deze 
studie is het aantal gebruikers van de verblijfsrecreatievoorziening beter te bepalen. Deze 
aanpak is in deze versie opgenomen en geeft een beter beeld van het toekomstige gebruik van 
de recreatieve voorzieningen, maar ook een goede ingang om de bandbreedte te kunnen 
bepalen. Daarnaast heeft de DPMD studie, in lijn met de resultaten van de workshop, goed 
gekeken naar de bestedingen per U:pe gebruiker. en de studie van DPMD worden meerdere 
mogelijkheden geschetst die op een vergelijkbaar resultaat uitkomen. [Jl deze doorrekening is 
gekozen te werken met aangepaste kengetallen. 
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3. Nadere toelichting 

Dosten 
De investeringen voor Waterdunen komen grotendee1s uit bronnen van buiten de regio (rijk, 
provincie, Molecaten). De aanname is, dat de gemeente Sluis op een of andere wijze bijdraagt 
aan de kosten voor het parkeren (door inbreng van grond en0f een financiOe bijdrage). Daar 
staat tegenover dat de gemeente Sluis weer inkomsten krijgt uit bijvoorbeeld 
parkeerconcessies. Een en ander moet nog formeel worden geregeld. Maar de kosten voor de 
regio (voorzover al niet meegenomen in de effecten) zijn tegen de inkomsten weg te strepen 
en dus ook verder niet meegenomen. 

Altematieve aanwending van middelen 
Bij de altematieve aanwending van middelen gaat het om de vraag of en in welke mate gelden 
voor andere doelen kunnen worden besteed, mocht Waterdunen niet door gaan. 
De totale investering voor de aanleg van Waterdunen bedraagt rond de 160 miljoen euro. 
Daarvan is mim 100 miljoen euro voor de aanleg van het gebied (kustversterking, aanleg 
natuur en recreatiegebied) en rond de 60 miljoen voor de aanleg van het bungalowpark, het 
hotel en de daaraan gekoppe1de voorzieningen. De investering in het bungalowpark komt van 
private partijen. De kustversterking en aanleg van het natuur- en recreatiegebied komt voor 
rekening van publieke partijen. Van dit laatste bedrag is mim m% op een of andere wijze 
gekoppeld aan rijksgelden. Een deel van het rijksgeld is voor de kustversterking (43 miljoen). 
Dit bedrag zal altijd op een of andere wijze besteed worden in de regio om het gewenste 
veiligheidsniveau te realiseren. De andere bedragen (bijdrage uit Nota Ruimte budget van 10 
miljoen en gelden uit Natuurherstel Westerschelde van 22, Dmiljoen) zuIlen vervallen en 
buiten de regio voor andere projecten ingezet worden. 
De provinciale bijdrage van ca Dmiljoen valt vrij maar de kans is groot dat deze bijdrage dan 
voor projecten elders in de provincie, maar buiten West Zeeuws Vlaanderen, ingezet gaat 
worden. 
Molecaten zal als Waterdunen niet doorgaat de gelden (rond de 60 miljoen) die ze had willen 
gaan investeren, inzetten in projecten elders maar zeker buiten de regio en mogelijk zelfs 
buiten Nederland. 
De bijdrage van het Zeeuws Candschap (1 miljoen) is voor Waterdunen en besteding elders in 
de regio ofbuiten de regio is een keuze van de stichting. 
De gelden voor recreatienatuur (4,3 miljoen) die nu ingezet worden voor Waterdunen kunnen 
elders in de regio ingezet worden maar dat moet dan weI zijn voor projecten waarmee nieuwe 
recreatienatuur wordt aangelegd (geoormerkt geld). 
De Europese subsidies zijn gekoppeld aan het project Waterdunen zelf en kunnen dus niet 
aangewend worden voor andere projecten of doelen. WeI kan voor altematieve projecten 
mogelijk een aanvraag gedaan worden voor Europese subsidie. 
Samenvattend kan gesteid worden dat de middelen voor een belangrijk deel direct gekoppeld 
zijn aan Waterdunen en dat maar voor een zeer beperkt bedrag er een altematieve aanwending 
mogelijk is. Als Waterdunen niet door gaat zal100 tot 120 miIjoen niet gem.vesteerd worden 
in de regio. Ceitelijk gaat het vanuit de overheid aIleen om de provinciale bijdrage aan 
Waterdunen. De altematieve aanwending zou dan weI een vergeIijkbaar positief regionaal 
sociaal-economisch effect moeten hebben. 
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4. Structurele effecten 

llikomstenverlies landbouw (direct) 
Door realisatie van het plan Waterdunen zal ongeveer 290 hectare aan landbouwgronden aan 
het gebied onttrokken worden (bron: MER, par. 0 O. Door grondonttrekking zal een 
inkomensverlies in de landbouwsector optreden. III de eerder gemaakte notitie (zie publicatie: 
3) werd, uitgaande van een gemiddeld gezinsinkomen van 051 q- per hectare, berekend dat 
het totale inkomensverlies bijna 0150.000,- per jaar betreft. Dit bedrag per hectare is 
gebaseerd op het gemiddeld gezinsinkomen per hectare van grote akkerbouwbedrijven op het 
zuidwestelijke kleigebied in de periode 1991-2002. Bron hiervoor was de "Onancieel
economische doorrekening Oebiedsplan West Zeeuwsch-Vlaanderen" van EcorD>INECtlie 
weer gebaseerd is op Dandbouw-Economisch bericht 2002 van DEOlWageningen DR. 

Bij deskundigen is nagevraagd of er meer recente data beschikbaar zijn. Probleem is dat de 
inkomsten in de akkerbouw per jaar sterk fiuctueren en dat aIleen als je een periode van 
meerdere jaren neemt er iets te zeggen is over het bedrag per hectare. Daarbij is ook relevant 
wat de omvang van de bedrijven is (in het algemeen: hoe groter, hoe lager de kosten en 
daarmee hoe hoger de inkom ens per hectare zijn) en welke zaken weI of niet meegenomen 
worden (de betaalde rente en een deel van het loonwerk). ill de lijn om zo voorzichtig 
mogelijk te zijn, is voor het verlies van landbouwgronden de hoogste waarde gehanteerd (dus 
incl. financieringslasten, toegevoegde waarde van het werk door derden etc). 

Oebaseerd op de gegevens van het DE C(Dandbouw Economisch [llstituut) 
BronDNebsite rnlCBloternet database 
akkerbouwbedrijven rnederland idem bij 

dubbelweging 2005 
2005 2006 2007 gemiddeld (2008 lijkt op 2005) 

ha cultuurgrond 54[2 57[9 62[5 58[2 57[2 

gezinsinkomen uit bedrijf 35.100 66.000 55.300 52.133 47.875 
idem per ha 896 837 

financieringslasten 14.100 14.900 19.600 16.200 15.675 
werk door derden 9.000 9.400 10.100 9.500 9.375 
w.v. rente en arbeid circa 500 4.750 4.688 

netto-toegevoegde waarde 73.083 68.238 
idem per ha 1.256 1.193 

Oehanteerd is een bedrag afgerond van 1.200 euro per hectare (dat is overigens inclusief 
subsidies). Bij een omvang van 290 ha betekent dit een negatief effect van 0 340000,- per 
Jaar. 
Aangenomen mag worden dat het kapitaal en de arbeid die aan de landbouw worden 
onttrokken op den duur weer elders in de economie tot productiviteit zullen komen (via oa de 
kapitaalmarkt en de arbeidsmarkt). Ret gaat dus om een tijdelijk effect. Ret Oentraal 
Planbureau (OPB) schat dat een dergelijk productieverlies optreedt gedurende een periode van 
10 jaar. 
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illkomstenverlies landbouw (indirect) 
Bij het indirecte inkomstenverlies gaat het om de aan de landbouw gerelateerde bedrijven, 
denk daarbij aan fritesverwerkers, meststofverkopers etc. De vuistregel is dat ongeveer een 
gelijk bedrag aan wat er direct verloren gaat aan inkomsten ook indirect verloren gaat. Het 
directe verlies is geschat op 1.200 euro per hectare, dus voor het indirecte verlies is ook 
eenzelfde getal gehanteerd wat het indirecte inkomstenverlies bij 290ha brengt op 0340000,
per jaar. Dit verlies is geheel toegerekend aan de regio terwijl in werkelijkheid een deel van 
het inkomstenverlies buiten de regio zal vallen. 

Wijziging aantal verblijfstoeristen per categorie 
ill het projectaltematiefworden niet aIleen extra accommodaties gerealiseerd, maar doordat 
het gebied aantrekkelijker wordt Ola inrichting, is de verwachting dat ook de bezetting van de 
huidige accommodaties toeneemt. De recreatieve voorzieningen die in het projectgebied 
worden gerealiseerd zijn: 

• een vijfsterrencamping met 300 kampeerplaatsenO 
• een viersterrenhotel met rn kamers 0 
• een bungalowpark met 400 luxe verhuurbungalows. 

ill de studie van de Darner van Ooophandel is ge [llventariseerd wat het huidige gebruik is van 
de Napoleonhoeve. 

Bestaand aantal Bestaande aantal 
overnachtingen overnachtingen (afgerond) 

Damping 93.206 93.000 
Bungalow 111.416 111.000 
[btaal 204,000 

Om het aantal verblijfsrecreanten (en dus ovemachtingen) per categorie te kunnen bepalen is 
gewerkt met een drietal scenario [S waarbij de bezettingsgraad varieert tussen -5% en +5% ten 
opzichte van het voor de specifieke categorie gehanteerde gemiddelde. 

Overnachtingen (du in) camp ing 
Voor de nieuwe (duin)camping wordt voor de berekening van het aantal ovemachtingen 
uitgegaan van: 
• Een periode van potentieel gebruik van de duincamping van 200 dagen per jaarO 
• Een verdeling van de 300 eenheden in 100 seizoensplaatsen en 200 toeristische plaatsenO 
• Voor de seizoensplaatsen geldt dat de aanwezigheid tijdens de periode van 210 dagen 

gemiddeld een derde is 0 
• Voor de toeristische plaatsen geldt een gemiddelde bezetting per eenheid van 3,10 
• Voor de seizoensplaatsen geldt een gemiddelde bezetting per eenheid van 3,30 
• Voor de seizoensplaatsen geldt een gemiddelde bezettingsgraad van 95% 0 
• Voor de toeristische plaatsen geldt een gemiddelde bezettingsgraad van 40%. 

Damping Aantal Bezetting per Bezettings- Debruik Dvernachtingen 
eenheid graad (afgerond) 

Doeristische plaatsen 200 3['1 400 nvt 52.000 
Seizoensplaatsen 100 3[3 950 1[3 22.000 
ootaal 300 74.000 

cen opzichte van de huidige situatie neemt het aantal ovemachtingen op de camping af met 
93.000 om.ooo 0 19.000 (bij het gemiddelde scenario). 
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Bij het lagere scenario (lagere bezettingsgraad) komt het totaal aantal overnachtingen op 
60000 en dus afname van aantal campingovernachtingen op 26.000. Bij het hogere scenario 
(hogere bezettingsgraad) is het aantal overnachtingen m.ooo en de afname 11.000. 
Samenvattend voor de camping geldt: 
• Oemiddeld neemt het aantal overnachtingen af met 19.000. 
• Bij het lage scenario met 26.0000 
• Bij het hoge scenario met 11.000. 

Overnachtingen hotel 
Voor de berekening van het aantal overnachtingen in het hotel is uitgegaan van: 
• Het hotel is het gehele jaar door geopend (365 dagen) 0 
• Een verdeling van 60 tweepersoonskamers en 20 vierpersoonskamers 0 
• Voor de 2-persoonskamer een gemiddelde bezetting van 1,rn 
• Voor de 4 persoonskamer een gemiddelde bezetting van 3,2 0 
• Voor aIle kamers een gemiddelde bezettingsgraad van 55%. 

Ootel Aantal Bezetting per Bezettings- Overnachtingen 
eenheid graad (afgerond) 

OWee persoonskamer 60 1[8 550 22.000 
Oier persoonskamer 20 312 550 13.000 
ootaal 80 35.000 

Er is nu geen hotel dus het aantal overnachtingen neemt toe met 35.000. 
Bij het lagere scenario komt het aantal overnachtingen op 32.000 en bij het hoge scenario op 
3 0 000. 
Samenvattend voor het hotel geldt: 
• Oemiddeld neemt het aantal ovemachtingen komt op 35.000. 
• Bij het lage scenario op 32.0000 
• Bij het hoge scenario op 30000. 

Overnachtingen bungalows 
Voor de berekening van het aantal overnachtingen in de bungalows is uitgegaan van: 

• Dat de helft van de bungalows het gehele jaar door worden verhuurd (365 dagen) en 
dat de andere helft aIleen in het zelfde seizoen als de duincamping (210 dagen)O 

• Dat er twee U::pe bungalows zijn namelijk waar maximaal 6 personen in kunnen 
overnachten en een bungalowtc:pe voor 16 personen. De verdeling is 3m 6 persoon en 
20 16-persoons (waarbij de 16-persoons verhuurd worden in de 210 dagen periode). 

• De bezetting van de 6-persoons bungalow is gemiddeld 4,5 persoonO 
• De bezetting van de 16-persoons bungalow is gemiddeld 120 
• De bezettingsgraad van de bungalows die het gehele jaar beschikbaar is gemiddeld 

65% 0 
• De bezettingsgraad van de bungalows die een deel van hetjaar beschikbaar is 

gemiddeld m% over de beschikbare peri ode. 
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Aantal Duur Bezetting Bezettings- o vernachtingen 
periode per graad (afgerond) 

eenheid 
6-persoons bungalow Uaar rond) 200 365 4[5 650 214.000 
6-persoons bungalow (gedeelte) 180 210 4[5 800 128.000 
16-persoons bungalow (ged.) 20 210 12 800 38.000 
Ootaal 400 380.000 

cen opzichte van de huidige gebruik van de Napoleonhoeve neemt het aantal ovemachtingen 
toe met 3 m.ooo 0111.000 0269.000. Bij het lage scenario komt het aantal ovemachtingen 
op 351.000 (toename met 240.000) en bij het hoge scenario op 406.000 (en toename van 
295.000). 

Samenvattend voor de bungalows geldt: 
• Oemiddeld neemt het aantal ovemachtingen toe met 269.000. 
• Bij het lage scenario met 240.0000 
• Bij het hoge scenario met 295.000. 

Bestedingen rond de verblijfsaccommodatie 
Ret gemiddelde bedrag dat gasten op Waterdunen en in de regio zullen uitgeven kan afgeleid 
worden van de gemiddelde bestedingen per persoon per vakantiedag uit OBS []]VO 
onderzoeken. 
Ret meeste recente ctendrapport Zeeland geeft 02q- als het gemiddelde dagelijkse bestede 
bedrag van Nederlanders in Zeeland (inc1usiefB OW). De gemiddelde besteding wordt sterk 
belllvloed door de accommodatiekeuze. Zeeland kent een hoog aandeel toeristisch kamperen, 
deze accommodatievorm genereert lagere bestedingen. Daamaast ovemacht men in Zeeland 0 
in vergelijking met de rest van Nederland- minder vaak in hotels. cerwijl hotelgasten de 
hoogste vakantiebestedingen per dag hebben. 
[ll het eerder genoemde trendrapport staan ook cijfers per categorie. De bestedingen per dag 
per kampeerder is in Zeeland 021,-, voor de bungalowgasten 02q- en voor hotelgasten 069,-

Bij deze gemiddelde bedragen moet weI een kanttekening geplaatst worden. Dit het 
onderzoek van de Darner van Ooophandel blijkt dat de accommodatiekosten 15-25% van de 
dagelijkse vakantiebestedingen uitmaken. Oegeven het verwachte kwaliteitsniveau en 
bijbehorende huurprijs per periode voor de bungalows is de verwachting dat de gemiddelde 
bungalowgast rond 01 q- per ovemachting uitgeeft. Op basis van de verdeling 20% 
accommodatie m% rest zou de gemiddelde bungalowgast 090,- per dag uitgeven wat hoger 
zou zijn als de hotelgast. Dit lijkt niet reeel. Voorstel is uit te gaan van het gemiddelde voor 
Zeeland van 02q- voor bungalowgasten en daarvan m% te nemen voor de bestedingen 
buiten de accommodatie en voor de accommodatie zelfuit te gaan van 01 q-. De totale 
besteding voor de bungalowgasten binnen Waterdunen komt dan uit op afgerond 040,- per 
ovemachting. 

Samengevat Calle bedragen afgeroncl) 
Besteding per dag Aandeelaan Oond Waterdunen oest regio 

(totaal) accommodatie (horeca DNelness 
detail handel etc.) 

Damping 21 8 7 6 
Ootel 69 58 11 
Bungalows 40 18 11 11 
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Bestedingen in de regio Cindirecte effect) 
Naast het directe effect (de bestedingen van de extra recreanten) is er ook effect doordat de 
extra bestedingen weer bestedingen mogelijk maken door derden (omdat er verdi end wordt, 
kan er ook geld besteed worden). Een deel van die extra bestedingen komen in de regio 
terecht. [ft het rapport van de Darner van Ooophandel wordt voor de afgeleide effecten in de 
regio een factor 2 gehanteerd. De stu die van OPMO zet vraagtekens bij deze factor en stelt 
voor mede op basis van verschillende andere studie om de factor 0,5 te hanteren. Dat 
betekent dat als er gekoppeld aan de extra recreatie 0100 wordt besteed elders in de regio nog 
eens 050,- extra besteed zal worden. Opgemerkt dient te worden dat het hier gaat om een 
inschatting gebaseerd op studies elders. Of dit bedrag daadwerkelijk besteed gaat worden, 
hangt geheel af van het aanbod in de regio en het vermogen van ondememers in de regio op 
de vraag in te spelen. 

Aantal extra dagtoeristen 
Waterdunen gaat 100.000 extra dagtoeristen per j aar aantrekken (extra ten opzichte van de 
huidige aantallen). Dit aantal is lager dan eerder in de MER en de vorige versie van de 
regionale effectrapportage is gehanteerd. Er is gekeken of er een betere aanname te maken is 
van het aantal bezoeken, maar probleem is dat van geen enkele vrij toegankelijke natuur of 
recreatieplek in Nederland goede bezoekcijfers bekend zijn. WeI is van een aantal gebieden 
waarvoor direct of indirect betaaid wordt meer bekend, maar of die cij fers ook van toepassing 
zijn op een gebied als Waterdunen, dat vrij toegankelijk is, kan niet gevalideerd worden. 

Bestedingen per dag door dagtoeristen 
De OPMO studie geeft aan dat de besteding per dagtoerist afgerond 0 q- per persoon per dag 
bedraagt. Daarbij komt dan nog het indirecte effect (factor 0,5). Daarmee blijft de totale 
besteding die in deze regionale sociaal-economische effectanal [J;e voor de dagtoerist wordt 
doorgerekend onder het bedrag 012,- per persoon per dag wat genoemd wordt als de 
gemiddelde besteding van een dagtoerist in Zeeland (bron: Doeristisch Crendrapp0l1200Q. 
2009). Met het hanteren van de 0 q- per persoon per dag wordt een voorzichtig scenario 
gevolgd. 

Extra inkomsten uit toeristenbelasting 
De extra verblijfstoeristen betalen een toeristenbelasting van 1,05 euro (voor camping) of 1,12 
euro (voor hotel en recreatiewoningen) per ovemachting. 

D b I eta e presenteert d d '1 e eta} s van d b k . (b e ere emng 1ge aseer d op 'dd Id enu e scenano. . ) 

Bestaand Aantalover- oerschil oarief opbrengst 
aantal nachtingen toeristen- toeristen-

overnachtingen Waterdunen belasting belasting (euro 
(afgerond) JafRerond) (euro) en afgerond) 

ootel 0 35.000 35.000 1L12 39.000 
Damping 93.000 74.000 -19.000 HD5 -20.000 
oecreatie-woning 111.000 380.000 269.000 1L12 301.000 
Ootaal 204[1)00 489.000 285.000 320.000 
Noot: Debaseerd op de taneven van de gemeente Sluis voor 2009 

Bij het gemiddelde scenario kan Sluis dus rekenen op 320.000 aan extra inkomsten uit 
toeristenbelasting. Bij het lage scenario komt het bedrag uit op 2 mooo en bij het hoge 
scenario op een bedrag van 361.000. 
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Structurele werkgelegenheidseffecten 
De directe en indirecte bestedingen kunnen worden omgerekend naar het aantal werkzame 
personen of full time eOlivalenten (fieCS). Daarbij worden delen van de omzetcijfers 
(exclusiefBDW) verrekend met een branchekengetal voor de omzet per fie, passend bij het 
Upe activiteit (camping, horeca, detailhandel etc.). Via deze een top-down benadering kan 
worden berekend wat op basis van de extra bestedingen het werkgelegenheidseffect is. 
De volgende kengetallen zijn gehanteerd. 

oategorie o mzet per fte 
Damping 120.000 
Ootel 80.000 
Bungalowpark 190.000 
Overig (detailhandeIDNelnessChoreca[8tc.) 200.000 

Per categorie kan het werkgelegenheidseffect bepaald worden uit de bestedingen (gebaseerd 
op de gemiddelde bezetting). 

oategorie Bestedingen o mzet per fte Aantal ftelS 
(afgerond) 

Damping -152.00 120.000 -1 
ootel 2.030.000 80.000 25 
Bungalowpark 4.842.000 190.000 25 
Overige (detailhandel DNelnessChoreca [8tc) 7.256.000 200.000 36 
Ootaal (direct werkgelegenheidseffect) 85 

Daamaast is er ook het indirecte werkgelegenheidseffect. Ook dat kan bepaald worden op 
basis van omzet per fie. Hierbij hanteren we dezelfde omzet als voor overig. Bij een indirecte 
omzet van 6,[5 milj. levert dat een werkgelegenheidseffect op van afgerond 36 fie!]. 
De bandbreedte in het werkgelegenheidsaspect loopt gelijk op met de bandbreedte in de 
bestedingen (direct en indirect) in de regio. Bij de lage bezettingsgraad is het totale 
werkgelegenheidseffect 100 fie (C6+ 32) en bij de hoge bezettingsgraad 133 fie (94+39). 

Ooopkrachteffecten 
De extra werkgelegenheid, die ontstaat door dit project, leidt er toe dat in een aantal gevallen 
mensen uit de werkeloosheid komen. Naar schatting 25% van de mensen die aan werk 
geholpen worden geraken uit de werkeloosheid (zie publicatie 3). Ret gaat dus om ongeveer 
25% x 121 arbeidsplaatsen 032 mensen die uit de werkeloosheid komen. Het gemiddelde 
inkomen van mensen in Nederland is ca. 0 40000,-. en de horeca, waar de werkgelegenheid in 
Waterdunen zich goed mee laat vergelijken is deze echter veellager, ca. 0 30.000,- , hoewel 
dit in werkelijkheid door fooien e.d. vaak hoger is. Het netto besteedbare inkomen is in de 
horeca gemiddeld ca. 010600,- door afirek van belastingen premies (gemiddeld in Nederland 
30V0). De werkeloosheiduitkeringen zijn gemiddeld 0 13.400,- waardoor de koopkracht met 0 
5.200,- stijgt. Ret koopkracht effect is derhalve 32 x 0 5.200,- 00 140 200,-, afgerond € 
150.000,- per jaar. 
De bandbreedte loopt mee met de bandbreedte in de fieCS en leidt tot een bandbreedte in het 
koopkrachteffect van 140.000 tot 1 D3 .000 per jaar. 

Extra inkomsten uit OZB 
Er worden 400 nieuwe recreatiewoningen en een hotel opgericht waarop OZB verschuldigd 
is. Het tariefvan de OZB voor niet-woningen bedraagt 0,23 a % van de WOZ-waarde 
(0,1313% voor de eigenaar en 0,1 05 0V0 voor de gebruiker van de eigendommen). De WOZ
waarde wordt geraamd op basis van de investeringskosten voor de aanleg van de nieuw te 
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°bouwen woningen en het hotel en deze te verminderen met de waarde van de huidige 
Napoleonhoeve. De toename van de waarde voor de WOZ bedraagt rond de 036,0 miljoen 
euro, zodat de OZB rond de 005.000 euro per jaar uitkomt. De gemeente Sluis geeft aan dat 
OZB inkomsten van nieuwe woningen ais extra inkomsten voor de gemeente mogen worden 
geteld. Hogere OZB opbrengsten door waardestijging van bestaande woningen kunnen niet 
worden meegeteld omdat het rijk de extra opbrengsten kort in de uitkeringen uit het 
gemeentefonds. 
De extra inkomsten uit OZB zijn ongevoelig voor de bezettingsgraad maar weI afhankelijk 
van de taxatie van de waarde van het te realiseren verblijfsrecratiecomplex. 
Noot: Oebaseerd op de tarieven van de gemeente Sluis voor 2009. 
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5. Tijdelijke/eenmalige effecten 

Dijdelijke werkgelegenheidseffecten 
Door de extra omzet die in de regio wordt gemaakt ontstaat extra tijdelijke werkgelegenheid. 
Om deze in te schatten is gekeken naar de bouwnijverheid omdat de meeste omzet in deze 
sector zal worden gemaakt. De totale omzet van de bouwnijverheid in Nederland bedroeg in 
2004 circa 065 miljard. Dit werd gerealiseerd met circa 440.000 arbeidsjaren (bron: Stateline 
OBS). De gemiddelde omzet per arbeidsjaar bedroeg daarom circa 0140000,-. Bij tijdelijke 
extra bestedingen (zie paragraaf: Extra direct omzet in het regionale bedrijfsleven) is geschat 
dat de extra omzet in de regio ongeveer 045 miljoen zal zijn. Dit leidt tot ongeveer 300 
arbeidsjaren (manjaren) extra werkgelegenheid tijdens de bouwfase van het project. 

Extra direct omzet in het regionale bedrijfsleven 
Als gevolg van de werkzaamheden aan de kust en in het gebied ontstaan diverse positieve 
tijdelijke baten in het gebied. Zo zal een deel van de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd 
door regionale aannemers. Medewerkers van de uitvoerende bedrijven die niet in de regio 
wonen zuHen door de week dikwijls ovemachten in hotels en pensions in de buurt. Zij 
spenderen, waardoor regionale horecabedrijven en MOB-bedrijven profiteren. 
Oeschat wordt dat gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het project ca. 30% van het 
totale investeringsniveau van 0160 miljoen (d.w.z. minimaal 045 miljoen) door regionale 
partijen wordt omgezet (zie publicatie 3). 

Extra indirecte omzet in het regionale bedrijfsleven 
Naast de directe omzet die door regionale bedrijven (zie paragraaf: Extra direct omzet in het 
regionale bedrijfsleven) zal worden ingevuld zijn er ook indirecte effecten bij toeleveranciers. 
Zoals gezegd zuHen hotels, pensions en restaurants profiteren door bestedingseffecten van 
werknemers van buiten de regio. De bezettingsgraad van deze bedrijven wordt hierdoor 
tijdelijke hoger (vooral buiten het hoogseizoen, circa 2 maanden in de zomer). Maar ook 
bijvoorbeeld leveranciers van bouwmaterialen zuHen hun omzet zien stijgen. Ret is niet 
mogelijk om met de beschikbare informatie een goede ins chatting te maken over de hoogte 
hiervan maar het is weI een aanmerkelijke (tijdelijke) baat. 

Bouwleges (eenmalige extra inkomsten) 
De gemeente ontvangt van de ontwikkelaar leges voor het verlenen van de vergunningen . 
Deze inkomsten voor de gemeente bedragen ongeveer 01 mIn. (eenmalig, bron: gemeente 
Sluis). 

Verlies aan toeristenbelasting (tijdens de aanleg) 
Dijdens de aanleg van het kustversterking zal de Napoleon Roeve in een bepaalde periode 
geen gasten kunnen ontvangen en dit heeft gevolgen voor de inkomsten uit de 
toeristenbelasting voor de gemeente Sluis. Op basis van het huidige bezoek kan berekend 
worden dat dit rond de 0220.000,- aan inkomsten per jaar betekend. Dit effect is gekoppeld 
aan iedere optie van de kustversterking en treedt dus ook op als Waterdunen niet door mocht 
gaan. 
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6. Mogelijke effecten (kansen) 

rnkomsten uit zilte teelten 
ill Waterdunen zal ook ruimte gereserveerd worden voor zilte teelten. Welke zilte teelten er in 
het projectgebied mogelijk zijn, hangt afvan de f[];ieke omstandigheden (waterhoeveelheid 
en chloridegehalte) en van de sociaal-economische omstandigheden (benodigde investeringen 
en opbrengsten alsmede beschikbaarheid van kennis). Provincie Zeeland heeft een 
haalbaarheidsstudie laten doen om te bepalen welke teelten het meest kansrijk zijn in het 
projectgebied. Dit deze studie voIgt dat het gaat om (zie publicatie: 4): 

• Zeekraal 
• Dlmsoor 
• Zeekool 
• Droene asperges 
• Selderij 
• Mosselen hangcultuur 
• Mosselen bouchotpalen 
• Dokkels (kweek) 
• Oesters (kweek) 
• Dlams (kweek) 

De tabel geeft een overzicht van de teeltvoorwaarden voor deze tien mogelijkheden en de te 
verwachten opbrengsten per hectare per jaar. Devens is de prijs per kilogram opbrengst 
opgezocht, zodat een ins chatting kan worden gemaakt van de te realiseren baten per hectare 
per jaar per teelt. 
Aangezien deze baten niet gerealiseerd kUlmen worden zonder investeringen wordt in de tabel 
ook aangegeven wat voor investeringen er nodig zijn voor het realiseren van de benodigde 
teeltinfrastructuur, behalve de aanleg van aan- en afvoerwegen. Voor de berekening van 
potentiOe opbrengsten gaan we er vanuit dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van 
bestaande wegen. Naast investeringskosten zijn er uiteraard ook operationele kosten. Dit zijn 
jaarlijks terugkerende kosten die niet als investering worden beschouwd in de tabel. 

Dlb I M r 'k ·It t It t ltv d t t e: oge 1] e Zl e ee en, -e~ , oOlwaar en, oogs en, pnJzen en mves en ngen. 
Teelt Teeltvoorwaarden Oogsten Prijs Benodigde investering in 

teeltinfrastructuur (exl. 
aan/afvoerwegen) 

1. c::eekraal randen van scharren 4.000 06.000 kg €15 per 
(regelmatige per ha per jaar kg 
inundatie) 

2. Damsoar ap kleiige bodem 4.000 kg per ha €20 per 
(slikken ) met per jaar kg 
incidentele inundatie 
voor zilte smaak 

3. Deekaal op zandgranden met 9.000 kg per ha €25 per 
weinig inundatieDbijv. per jaar kg 
in de duinen 

4.Droene op kleiige bod ems 9.000 kg per ha €8 per kg 
asperges zander inundatie per 2 jaar 
5. Selderij op kleiige bod ems 25.000 030.000 kg €35 per 

zander inundatie per ha per jaar kg 

6.Dasselen in stromend open ca. 40.000 kg per €1 [38 per inlaatduikers (2 per ha a 
hangcultuur water met diepte van ha per jaar kg €15.000 per stuk) en 
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Teelt Teeltvoorwaarden Oogsten Prijs Benodigde investering in 
teeltinfrastructuur (exl. 
aan/afvoerwegen) 

1 C5 D 2 meterDlabij hangsCSteem (€D per hal 
waterinlaat 

7. Dosselen idem ca. 30.000 kg per €1 [38 per inlaatduikers (2 per ha a 
bouchotpalen ha per jaar kg €15.000 per stuk) en palen 

(200 per ha a €50 per stuk) 
S. Dokkels idem ca. 25.000 kg €5C50 per inlaatduikers (2 per ha a 
(kweek) kokkelvlees per ha kg €15.000 per stuk) en 142 

(vergelijkbaar met paalkorven per ha en 320 
on bottumD) meter touw per korf a € D 

9.0esters idem 5.000 kg per ha €2,50 per inlaatduikers (2 per ha a 
(kweek) per jaar kg €15.000 per stuk) en ... 
10. Clams idem 3.000 - 16.000 kg €3,50 per inlaatduikers (2 per ha a 
(kweek) per ha per jaar (in kg €15.000 per stuk) en ... 

buitenland) 
Bran: van der Hiele e.a., 2008 aangevuld met: Taal e.a., 2003 en 2006, Aquacultuur, 2008, 
Roeleveld, 2008 en Wikipedia, 2008. 

De potentiele oogsten per hectare alsmede de prijzen uit de tabel zijn zeer globaal en 
afkomstig uit diverse officieuze brannen. Bij zilte groenten gaat het altijd om 
restaurantprijzen. Dit betekent dat de prijs een direct (winst voor de boer) en een indirect 
welvaartseffect (winst voor het restaurant) bevat. De prijzen van filterdieren omvatten alleen 
het directe effect, waardoor hier sprake is van een onderschatting. De potentiele oogsten in 
kilogrammen per hectare zijn onzeker omdat er niet altijd gegevens voorhanden zijn over de 
opbrengsten bij specifieke kweek- ofteelttechnieken. Soms waren bronnen niet duidelijk of 
het om teelt of oogst uit de natuur betrof. Met name de opbrengst van kokkels is onzeker. 
In het projectaltematief is ongeveer 21 hectare beschikbaar voor de kweek van halofyten 
(zoutminnende planten) en 6 hectare voor de kweek van filterdieren. De verschillende 
halofyten gedijen echter onder verschillende inundatiefrequenties. Zo houdt zeekraal van 
regelmatige inundatie, waardoor zij het goed doet op randen van slikken en schorren. Voor 
groene asperge en selderij geldt juist dat zij helemaal niet houden van inundatie en dus beter 
op droge graslanden kunnen groeien. Aangezien de markten voor halofyten nog wat onzeker 
zijn qua omvang, lijkt het verstandig te diversificeren: een beetje van elk gewas. We zijn er in 
deze regionaal effect berekening van uit gegaan dat zowel de ruimte voor filterdieren als de 
ruimte voor halofyten gebruikt zal worden voor de drie meest winstgevende soorten. De 
volgende tabel geeft een overzicht van deze sOOlien, de veronderstelde omvang, potentiele 
oogst en daarmee de potentiele baat. 

Tabel: Mogelijke omvang van de zilte teelten (min euro, NCW 2007, prijspeil 2006). 

Teelt 
Zeekraal 
Lamsoor 
Groene asparages 
T otaal halofyten 
Mosselen bouchotpalen 
Kokkels (off bottom) 
Mosselen hangcultuur 
Totaal filterdieren 
Totaal zilte teelten 

Provincie Zeeland 

Veronderstelde Potentia Ie oogst Potentiale baat (€/jaar) 
omvang (ha) (€/ha/jaar) bij 5% winst 

7 75.000 26.250 
7 SO.OOO 2S.000 
7 36.000 12.600 

21 66.850 
2 41.400 4.140 
2 137.500 13.750 
2 55.200 5.520 
6 23.410 

27 90.260 
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In de tabel wordt tevens de mogelijke omvang van de baten van zilte teelten toegevoegd. Dit 
is gedaan door het veronderstelde areaal per teelt te vermenigvuldigen met de oogsten per 
hectare en de prijs per kilogram uit de eerdere tabel. Dmdat er onvoldoende gegevens voor 
handen waren om de kosten van de teelten te ramen, is aangenomen dat er vijfprocent winst 
gemaakt wordt in de aquacultuursector. Dit is aan de lage kant omdat andere studies uitgaan 
van tien procent winst. 
Hiermee komen de baten op vijfprocent van de opbrengsten. Dit de tabel voIgt dat qua 
omvang vooral met halofyten interessante baten te behalen zijn in relatie tot de overige kosten 
en baten van het project Waterdunen. Het lijkt op grond van deze eerste berekeningen de 
moeite waard om dit verder in detail uit te zoeken. Diteraard hangt de uiteindelijke omvang 
van de baten van aquacultuur afvan welk deel van de zilte natuur we daadwerkelijk gaan 
gebruiken voor aquacultuur. We zijn nu uitgegaan van 2 o hectare waar tegenover een 
potentiele baat staat van 0 m.ooo per jaar. 
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